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P O NI O Il Z E.
Od roku 97'6 do roku 1290.
Do najdawniejszych nabytków Polski liczyło się Po
morze, to jest kraj położony między Odrą i lew·ym brze
giem Wisły , a przytykający do m01:za Bałtyckiego i do
Noteci, - Gdy w roku 1000 Otton Ili. gościł w G11ieznie,
kraj ten był niewątpliwie przynnleżytością Polsłdeg·o pań
stwa, albowiem na tej to zasadzie Cesarz 11oddał Biskupa
Kołobrzeskieg;o czyli pomorskiego, pod zwierzchność me
tropolii Gnieznie11skiej, co lepiej niżeli ws.,rnlkie kroni
karskie śledzenia dowod7.i, dawność połączenia .Pomorza �
Polską. Zwano także .Pomorzem kraj rozciągający się da
lej na zachód do Elby, a pr?.ynajmniej do '11 rawy, zaczem
dzieliło się Pomorze na dwie cz.ęści, to jest wschodnią i
zachodnią, które rozgraniezała rzćka P c r s a n ta. \V pier„
wszej r ządzili królowie polscy jednowłarlnje , w drng·iej
sprawowali zwierzchność nad książętami i miastami hoł
downioz;emi, co trwało jeszcze za p\nowania Bolesława
kr;1,ywoustego, jak widzi.eć się daje z tąd, że ón zniżył do
300 grzywien śrebra należną mą otl miasta Szczecina da
ninę, z powotlu zaprowadzenia w nim wiary Chrześcijań
skiej. Tak wielka w stosunku do owego czasu opłata,
pie JDiala W· sobie nic nad.zwyczajnego, g·dyż Pomorze za-
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chodnie było krnjcm dawno .zamieszkałym i nnder zamoż
nym. Pr:1.eciwnie Pomorze Pol!',kie 7,arosłe Jnsnmj, małą mia
ło ludność, i siało na niskim stopniu uspołecznienia. Ol>ie
te okolicznośei wyjaśniają się z dokumentów bistor. c:;r,nych
najdawniejsY-yeh 01łno�zących się do Pomorza, jakiemi są
pisanie �ywota Ś. Ottona Bisk upa Bamb.crskieg·o i l'ronika
. Atlama z Bremy. W pierwirnćm pn�yrónrnan y jest krnj
\IV i n e tu w czyli Pomorze zachodnie, do okolic najobfit
szych i najdostatniejs?sych; z drugiej widzieć się daje, te
Pomorze wschodnie było siedliskiem Judu zaledwo wyszłe. go ze stanu dzikości. 'l'ej to okoliczności pr�ypistu� wy
pada częste pomiędzy nićm bunty , które królowie polscy
mocą oręia u�111:lkajać musieli. :Mie!Jzysław II. zniósłs;1,y
i rozprószyws;r,y niesforną ich z.graj,:; w bitwie pod Ko
z 1 i n e m J dał im za rzą<foę dla bliższego dozoru zięcia
swego B e 1 ę królcwicz;a Węg:ierskieg-o. Ucz ynił p_odobnie
Krzywo usty stanowiąc na Pomornu namiestnika c�yli sta
rostę w osobie Święt op ełk.a herbu Gryf.-Przeciwnie
temu Pomoq;e zachodnie w słabej było zawisłości o d Fol
ski; j uż bowiem za panowania Boles�awa J.::rzywoustcgo
Swat y bor wła dał samoistnie tą krDju częścią; a po
śmierc i jego syn Rac i bor był w posiadaniu i tych 7..iem
pomorskich , które między Persantą i Odrą leżały, lecz z
tych hołdował jeszcze królowi polskiemu teściowi swoje
mu; g.dy 7,aŚ J{rnywousty nieroztropnym podziałem swego
. aiistw� rozszczepił je i osłabił, ksiąri,ęta pomorza zachodieg·o potomkowie Swat y bor a, zerwali ,v�zelki zwią:1,ek
z Polską, poddali si� Cesarzowi, i prz yjęci zostal i do Rz.e
szy Niemieckiej. - Miało ich być czterech, pomiędzy temi
B o gu s ław wziął w lenność od Polski pomorze wscl10dnie i stał się głową dynastyi tych książąt Pomorskich,
tórzy niebawem wyłamaws.iy się otl obowiązków lrn
o Iszcze , utwor:;,;yli z przyn:1leźnego jej krBju państwo
niezawisłe, i z hołdowników sf.ali się �rnciętemi niepnr,yja
ciołmi. So bi esł aw syn B ogus ł awanazwany byćmoże
i totnym zało�ycielem miasta Gdańska z przyczyny iż w
-miejscu tern ź08nym od dawna żeg·larzóm Z dogodnej prz y
stani, lecz dotąd mało żamieszkał ym, pierwszą ś,dątynię
o rześcijańską zbudował, i nikczemną w ów c;-r,as osadę
murami �pasał; on też �ałożył klasztor Oliwski. - Przy-
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właszczenie Pomorza przez potomków So biesław a do
pcłoio-ne, nie znosiło wszakże praw korony polskiej do
teg-o krnju, zaczem monarchowie polscy w miarę tego iż
rozterki w domu ich ,na. czas jaki uspakajały się i użyó
władzy im pozwalały, odzywali się � tytułem supremacyi
nad Pomorzem; z tak:ioh to stosunków wynikło, że w roku
l l 75 Ka�imierz sprawiedliwy Samb or a książęcia w len
ności Gda1'iska i ziemi przyległej 7,atwierdzał, że Me
stw i n I. książe. Gddń�ki wzywał pomocy Polski przec\,v
n n.pastującym go Du.ńczy kóm; że Leszek biały·, proszony
był przez i•omorzan o uwolnienie ich od zjeżdżania na
sądy do Polski i ustanowienia 1.'rybunnłu iv własnym ich
krnjtl, i że n�wet ŚwiętopeH� włądający po.d Ówczss Po
mornem, starał się u Leszka o przyzruinie my tytułu ksią
żęcego, i o uwolnieni.e 01! daniny w ilości 1000 grzywien
srebra, którą opłacać był obowiązany. Gdy zaś ani je
dnego ani drugiego nic pozy�lrnł, i do odpowjądania ze
spraw swoich na zjazd do G ą s a_ wy był przywołany, szu„
kał dopięcia s,vych zamiaró.w w targnicniu się na życie
mon�rchy, któreg·o te� u wsi Ma re i n ko w a dopędziwszy,
w roku, 12.27 zamol'.dował. - Zbrodnia ta uszła. mu b,ez
:kacnie, bo. nicbyło nikogo w rozsząrp_anej i zawichrnon.ej
Polszcze, który by jej dochodził, . i odtąd Św i ę t o p e łk
pisał się udzielnym ksią�ęciem pomorza, i nłeog-raniczoną
w nim władzę sprawował. Musiał n'szakże kraj· ten w
prnó� z pod wbdzy Duńczyków uwolnić, którzy zająwszy
go za rządó,v Mes.twina I. lat 14 w posiact'aniu swym
dzi�rżyli. 'fegoż czasu__ krzyżacy podbijali ziemie Pruskie
i bezprzykładnym w dziejach zdarzeniem kraj ten rozle
gły, w przeciągu lat 53. całkiem w moc swoją , dostaJi.
Łą.ązył się z razu z niemi Świ�to.pełk, i do zdobyczy po
magał, lecz widząc jak wrod�inie jego zbyteozna ku za
konowi wzrnstąła przychylność· skuJkiem ktÓrnY; dwaj jego
bra�ia do niego 'ff;Stąpiwszy dobra swe zakonowi zapisali,
ą tćm sposobem otwierali mu drogę do Pomorza, sprzy
mier1.,ył się z Prusakami; lecz pobity, sprawy ich odstąpić
mu.siał, i ścisłej od.t, ąd, względem wojujących trzymat się
obojęti;iośoi, zaczem też udawało mu się spokojnie życia
dokonać rokn 1266. -. Nie�tórzy kronikarze nazywają go,
wi,elkim, i. był 1,1.im w rz.epz.y samęj w pewnym względzie„
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ponieważ uwolnił Pomorze od lluńozyków, wzniósł je do
zn11czenia, i doprowadził do stanu kwitnącego, aJe splamił
swe imie zabójstwem Leszka, i wiarołomstwem w7,gJędem
Polski.
Państwo jego poszło w podział między dwóch sy
nów, Me s·t w i n a II. któremu dostała się ziemia Pomor
ska, i W a r c i s ław a który objął ziemię Gdańską, lecz
w krótce z posiadłości przez brata był wyrug·owany.
o n rad a marg·rabi
W a r c is ław �zukał pomocy u
Brandeburskiego, któremu zastawić musiał tym końcem
Gua.ń k; nawzajem l\lestwin sprzymienr,ył się z B o l e
s ł a we m książęciem Kaliskim ; a ten Gdańsk szturmem
zdobył, lecl'- <:o miał 7,atr7,ymać dla Polski, l\'Jestwinowi
oddał. Wynikło z tąd że Warcisław Krzyżak om wszy
stldch swych posiadłości odstąpił, czemu wszakże gdy
dwór Rzymski spr;r,eciwiał się, Krnyżnoy po11r1.ei:.tać mu
sieli na powiecie Gnie wskim; Mestwin zaś 7,nlęlrniony
ich przemocą, a przytem bezdzietny·, na lat cztery przed
śmiercią, to jest w roku 1290 obwołać kazał panem Po
·morza, Przemysław� ksią:i.ęcia Wielkopolskiego, tło któ
rego dzielnicy według prawa, k raj ten istotnie należał.
Na tym Me s t w i n i c wyg·asł ród n o gus ła w a, i z nim
wzięło koniec księztwo Pomorskie wschodnie, które także
Gdańslciem nazywano.
Ks i ą żęta Pomo r scy.
Bel , królewicz \Vęgierski, wielk orządca Pomorza za
Mieczysława II.
Ś w i ęt o p c ł k b e r b u Gr y f , szlnchcic polski ,
starosta pomorski za Bol esława U.
Itac i b o r syn Swat y bo r a, książe Pomorza 7,a
ohodnieg·o; rządził Pomorzem wschoduiem około roku 1120.
B ogu s ła w syn Raciborn, bierze w l enność Pomo
rze wschodnie, około roku 114 5.
S obiesław s yn Bogusława, ks iąże Gdański, około
roku 1165.
Sambor syn Sobiesława od roku 1177 do 1207'.
Me stw i n I., syn drug·i Sobiesława, od roku 1207
do roku ł220.
Świ ętopełk wielkim zwany, syn czwarty Mestwi-
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na, książe Gda,iski i oałeg·o Pomorza, rządził od roku 1220
do roku 1266.
,..Me s t w i n Il. kshr"e Pomorski, syn Świętopełka,
umiera. roku 1295. wróciwszy Pols"'cze Pomor7.e.
W a r c i s ł aw brat jego, książe Gda11ski, z księztwa
rugowany, umarł roku 1275.
P r z e mys ł a w książe Wielkopolski do roku 1296.
Od roku 1290 d o r o ku 1335.
Po przywróceniu Polszcze ziemi Pomorskiej i Gdąń
ska, zajmował się Przemysław obwarowaniem tego mia
sta, gdy zdradziecko od książąt Brandebarskich napadnię
ty w rok u 1296 w Ro g· o ź n i e zamordowany został.
Był to drugi Monarcha po_lski k�óry � przyczyny
spraw Pomorza życie tracił.
Kraj osierocony zajechał książe Szczeciński , i wy
jednał na ,vładysławie Łokietku następcy Przemysława,
odst:!pienie sobie Powiatu Santockieg·o położonego między
Odrą, Wartą i Notecią; reszte Pomorza oddał Łokietek w
zarząd Syno\vcom swym Przemysławowi i Kazimierzowi,
Gdańsk załogą Polską osadził. Aliści Piotr S z w i n o a
Kanclerz Pomorski, urażony na Króla, ,vydał w roku
1306 dzięwięć zamk ów obronnych książętóm Brandebur
skim, którym też mieszczanie Gda1iscy bramc miasta swe
go otworzyli; Bogusz sędzia Pomorsk i i dowód.zca załogi
polskiej , cofnąć się musiał do zamku , a g·dy poznał że
w nim utrzymać 'się nie potrafi, szukał pomocy u Krzy
żaków; ci oswobodz.ili zamek od oblężenia i z Gdańska
niebawem Brandeburo.zyków wyparli, ale przymusili także
załog·ę Polską do ustąpienia pod pozo1·em że biorą m iasto
w zasta\V do czasu powrócenia im kosztów na tę wypra
wę łożonych; oświadczał się Łokietek z chęcią uiszcze
nia tych wydatków, lecz gdy zbyt wysoko obliczonej sum
my zapłacić nie mógł , Krzyżacy porozumieli się z ksią
żętami Brandeburskimi wzg·Iędem pod.ziała Pomorza, zo
stawując im wydane przez Szweooa zamki, a .zakupując
domniemane ich prawa do Gdańska, Czczewa i Szwieca,,
za 10 tysięcy grzywien srebra; pozwalsjąc oraz aby Lu
busz, Santok i Drzeń z Marchiją połączone zostały. Szla
chta. pomorska ugodzie tej przeciwna, usiłowała bronić
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Gdańska , przyczem zginąć minio do 1.0 tysięcy ludzi,
zgromadzonych ns jftrmark główny na S. Dominika roku
1311. - Zab-ór ten Pomorza przyznał Krzyżnkom W a
o ł a w król Czeski panujący w ów czas w Polszcze , a
książęta Kujaws,,y po\viększyli ·g·o ustąpieniem Zakon-owi
�demi .JUicbttłowskiej. '11 ym więc sposobem nastąpiło po
wtórnie odpadnienie Pomorza od Pol�ki. - Na 1>różno usi•
łował "\l'ładysłnw Łokietek , po przywróceniu swym na
tron, odzysknć Pomorze przez układy, za pośrednictwem
Stąlicy Apostolskiej, rozpoczęte niezważnli bowiem Krzy
żacy na rozknzy dane .z Rzymu, a oręż Polski odpierali
przernagi1jącemi siłami. Lu bo więc straszną ponieśli k.1ę
skę w bitwie pod Pł owcam i , zwycięztwo to przecie
nieuwolniło Pomorza, i niezdołało nawet -ocalić J(ujaw,
I! tórc całe przes:dy pod ich władzę. W tym stanie od-.
umarł rzeczy Łokietek: w roku 1333.
Następujący po nim na tron Kazimierz III. poznawał,
że siły Polski zaledwo wyprowadzor.ej z -odmętu podzia- '
łón,., i w yoie11czonej rozterkami dopiero co uspokojonemi,
niepodohłją nieprzyjiwiołom; s7,uJ�ał więc pokoju, i w tym
to duchu �g·ody, odstąpił Ponrnr7,e Krny:irnkom, mocą ukła..,
dów w Wyszogrodzie w· roku 1335 zawartych, poprzesta
jąc na tym, że Kujawy i ziemię Dohrzyń8ką i Byllg·oską
na powrót do:t»je. Minło się wszakże· okazać J)r7,y Jiro�
cessie toczonym przed legatami papiezkiemi w. roku 1422
przez Władysława Jagiełłę przeciw Krnyżako·m, że im
Pomorze ,nie na własność ale tylko. prnwem lenn.em Ka-,
.zirnierz był oddał, i to pod obowiązkiem płacenia 18 ty
sięcy grzywie.n srebra i podawania klUQ4'ÓW od miast i zDm-,
ków, -w yznaniu domin# directi.
· Od r oku 1335 d.o r oku 1,466.
Twarde były lecz roztropne,, i Dn zasadach przęzor..,,
nej. gospod.arności ugruntowane rządy Krzyżaków n.a Po
morzu. Pod ich wład�twem wzniósł się ten kraj do stanu
nieznanej dotąd >pomyślności, zwłaszcza gdy mistrz wiel
ki stolic� z akonu z Niemiec d.o Ma l b o.r gu przeniósł, a
Che łm n o , To r uń i Gd ańsk do z.wiązkn Ha ns_ea ...
ty
· ck i ego weszły,_ co ()koło. roku· 13Q1 nastąpiło.
1imię.szał� to. p.owodzeQie krwawa wojn� za pano.

wania Władysława Jagiełły wszo:,;ęta, której przyczyną
był ten blachy wypadek, że statki które król do Litwy
był· wyprawił z żywnością krzyżacy zabrali, pod pozorem
iż na nich znajduje się rynsztunek wojenny. - Wystąpił
\\Tładysław do walki z znacznem wojskiem Polskim i Li
tewskim, te jednak nie wyrównywało siłę Krzyżaków, któ
rzy wsparci posiłkami nadesłanemi od książąt na S.z o 2 e
e i n ie i St o ł pi e, od lfróla Cz.eski ego , · i jak się zdaje
od Cesarza, 140 tysięcy ludzi w szeregach swych liczyli.
Stało się przecie, że w bitwie stoczonej pod Gr u n w a I
de in i w drugiej równie stanowczej pod Ta n e n b er
g i em, na g·łowę porażeni, z Pomorza i z części Prus U··
stąpić musieli. Zajął się g·orli\\-ie Władysław zabezpie
czeniem zawojowanego kraju, ale wstrzymany pod Mal
borg·iem. któreg·o oblężenie długo trwało , i odsh1piony od
Witołda· książęcia Litewskiego, wtedy właśnie gdy pótę
źne posiłki przybywały z Niemteo Krzyżakom, utracił
wszystkie owo.ce zwycięzstwa; Prusy i Pomorze pfzy za
wartym rozejmie oddać musiał, zostawując roztrzygnienie
spom sądowi legatów papieskich.
W r;onowionym· boju który trwał do roku 1432, Po
morze tskiego d!)znało spustoszenia , że tylko 13 wsi od
pożog·i ocalało_; stanął więc �nowa i·ozejm, który trwał
do roku 1435, gdy zbliżońy wdaniem się Stoficy Ap_ostol
skiej ·pokój ) zawarto.
W traktacie obu tych wojen, lud wiejski i wielu po
między Szlachtą Pomor�ką o.kazało nieehęć ku Krzyżakóm,
których rządy zbyt twarde przeista· zały się nieraz w u
cisk. Mściwy zakon karał srogo nieukontentowanie, które
przeniewie'rzeniem się nazywał, albo raczej powszechnym
prześladowaniem lud trapił •. Zaniesione wi. ę c były s_kargi
przed Cesarna, lecz nie.tylko że tych niesłuchano, ale ża
lący się za, buntownikó,v poczytani, to na majątku to na
życiu za mniemane zuchwalstwo ukaran.i zostali. Rozpa�
czający naród poszukał w tedy. ratunku w własnych si
łach; mieszkańcy miast i wsiów utworzyli w wzajem.nem
porozumieniu związek ku ukróceniu ,vładzy Krzyżaków,
a powiodło im się tak pomyślnie, że odebrali wszystkie
ich warownie i 56 miast; aby więc szczęślh,·ie rozpoc�ę
tegu diieła wyzwoleni� dokonać, wyp.owie.dziell dnia 4.
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Lutego 1454 r. uroczystym aktem posłuszeństwo zakonowi,
i postanowili poddać się królowi polskiemu.
Panujący pod ówczas w Polszczc Kazi1Qierz Jagiel
lończyk, przyjął prośby zaniesione przez związkowych, i
wydał dnia 6. Marca 1454, Edykt połączenia Pomorza i
Prus z państwom polskim. Głównemi waru-okami tej unji
było przypuszczenie stanów pruskich do wszystkich swo
bód jakich używały polskie; utrzymanie prawa Chełmiń
skiego,. i dawnych przywilejó,,• kraju; zniesienie opłaty
myta wodnego i ·1:idowego; zastrzeżenie rozdawnictwa
urzędów samym tylko krajowcoq:i; przydanie królowi oso, hnej ra,Jy do spraw pruskich; wolność handlu w krajnch
należących do Polskt Miasta Gdańsk i 'l,oruń zyskały
przytem zatwierdzenie dawnych, i pr:r,ydanie
nowych,
na1
.
der rozciągłych przywilejów:.
Bezpośrednim skutkiem takich wypatłków być mu
siała wojna z Polską, i w rzeczy samej nastąpiła ·ona nie
bawem, a prowadzona była przez lat 1.3 z zawziętością
jakiej niebyło dotąd przykładu w tamtych stronach. Z je
dnej strony Naród Pruski łożył życie i majt}tki w walce
która stanowić miała o jeą;o losie , Polska zaś zdobywała
się na naj„viększe wysilenia, dla utrzymanfo sprawy w któ
rej szło o sławę jej imienia; z drugiej strony zakon po
tężny , wyćwiczony w boju, rycerski z powołania, posił
kowany z; krajów Niemieckich, ·ogromnemi włatlał środka- ·
.
mi obrony.
Prz;y takim wzajemnym natężeniu. sił , ucierpiał nie
słychanie kraj w którym odbywały się te krwawe zapasy.
Pomiędzy 21 tysięcami wsi które pod ówozas na Pomorl',ll
i w Prusach liczono, 3 ty-iiące tylko, ogniem nie spłonię
tych zostało , 2 tysiące kościołów zburzono, 300 tysięcy
ludzi zginąć miało, a jaka była strata na msjątk°:, miarę
wziąść można z tąd , że Gdańsk 700 tysięcy, 'l,oruń i
Elbląg po 350 tysięcy grzywien srćbra poniosły wydatku.
Wyczerpały naostatek zasoby Krzyżaków, i przytępił
się ich oręż; prosili o pokój, najprzód przez deleg·owa
nych od miast hanzeatyckich, a gdy rozpoczęte układy te
niebrały skutku, wezwali pośrednictwa Stolicy Apostolskiej.
Zesłany � Rzymu legat Biskup Karyntyi, �r.zedstawił wa
runki pokoju zgodne z zasadami słuszności; . �ądając dlll
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Polski aby wróciła do posiadania wydarteg·o jej Pomorza,
dla zakonu aby pozostał przy własności Prus , ile kraja.
który niebył polskim, a zawojowany zaludniony i ucywili
zowany został staraniem Krzyżaków. Aby zaś niepono
wiły się kiedy krwawe zajścra między niemi a Poli;ką,
postanowiono ująć zakonowi władz·ę udzielną której w rze-.
ozy samej nadużywał , i uczyniono go lennikiem korony
PfJlskiej. - Na tych zasadach stanął pokój, dnia 19. P&ździernika roku -1466 w Toruniu' zawarty.
W skutek oneg·o odzyskała Polska ziemię. pomorską
z Gdańskiem Chełmińsk,! i Michałowską; nabyła Malbor
ga i niektórych miast po prawym b'rzegu Wisły położo
nych; posiadłości Biskupa \\T armińskiego, uznane za księ
zt wo osobne, w którym Biskup władzę rządową i sądo
wictwo s·prawuje, przyjęła Polska po,l protekcyą; reszta
kraju pruskiego, zwana w ówczas P r u s am i d o 1 n e m i,
pozostała prawem lennem w posiądaniu KrzyżakÓ\v, z ty�
warunkiem, że każdy Mistrz wielki w półroku po wstą
pieniu na urząd , ma wykonać przysięgę, wierności Kró
lowi polskiemu, ·i w każdej potrzebie przystawić mu pe
wną liczbę wojska w' pomoc przeciw nieprzyjacielowi.
Na zasadzie takiego układu, zajął się Król Kazimierz
urządzeniem kraju odzyskanego, który stosownie do istnie
jącego w Połszcze porządku, podzielił na Województwa,
mające ogólne nazwanie Ziem Pruskich , składające je-·
, dna��e z Wielkopolską jedną pro.wincyę. Wojewódzhv
tych było trzy , Che ł m ińs k ie, M a l b o r s k i e i P o
m o r s k i e ; z których po poźniejszem ponowieniu Unji
Prus z Koroną , zasiadało według ustawy Seymu Lubel
skiego roku 1569 · w Senacie polskim tl'Zech Wojewodów
i tylu Kasztelanąw, a w izbie posei'skiej pewna liczba posłów ziemskich. Prowincya pruska miała szakże osobny
swój Senat pod prezydencyą Biskup11.
armit1skiego w
którym oprócz Wojewodów i Kaszt�lanów m'.eściło się 3.
Podkomory;yoh , Podskarbi i delegowani z pii st Gdańska,
Torunia i Elbląga; w Senacie tćm naradzano si nad spra
wami prowincyi, i używano pieczęci wielkiej z łem czar
nym. Odbywały się nadto zjazdy zwane Gcnerftłami, zło
żone ze Szlachty i z Ordynków , , czyli z deputowanych
mi�jskioh, na których . ogólne interessa prowincyi roztrzą„
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sano, i posłów na Sejm obierano. - Wojewodowie pruscy
byli oraz Starostami z Jurysdykoyą Sądową, a w 1�rzód
niżeli w Polszcze Trybunał koronny ustanowio.no , Senat
pruski sądził sprawy w drodzę apelacyi. - Kspituła War
miń�ka wyznaczała na Biskupstwo czterech Kandydató,w,
z których Król Polski jedf.lego wybierał.
Nikt wszakże nie odniósł tyle korzyści z w-0jny,
która ostatecznie roztrzygnęła los Pomorza., co. miasto
Gdańsk. Udarował je był już Władysław Jagiełło nader
ważnemi przywilejapii w czasie pierwszej prneciw Krzy
�akom wyprawy, i wyposażył .znaczną pr7.e�trzenią ziemi
na Żuławach; gdy zaś miasta Pruskie pod.dały się Kazh
mierzowi Jagiellonowi, Król ten , czyli to dla _zj-ednania
sobie przychylności G.da.ńszczan, czyli "' pot.rzeby utrzy
mania się przy tej waż.nej warowni' nadał im przywilej
nowy, z dobrodziejstwami nie .skoÓ·czenie rozciąglejszemi
od tych które ju,ż posiadali, albowiem otrzymał Gdańsk
zwierzQbnośó .Żeglugi na oałym pobrzeżu pruskim, z wol
nością rozszerzania jej lub tamowania, tu.dzież. prawo. wy
łącznego w porcie S\V.flll han,dlu , z,wane Jus stapulae„
inaczej Jus stabiti emporilj, 11rawo zawierania traktatów
z Mocarstwami obcemi; wyprawiania i pi·zyjmowania po
selstw; takie przywUeje , połączone z pozyskanym ju7i
dawniej pi:aw.em bicia monety , sądownictwem własJJym,.
. iem do Nominacyi Kr.ólewskiej B
prned-stawien
. urg·ra,blcg<t
czyli Gubernatora, i utrzymywania siły zbrojnej n a lądzie
i morzu, czyniły Gdaiisk miast�m wolne.m, które z na
zwania tylko. pof}legało Polszcze, i minrkować mogło 11.o
wolnie. grnnice połączają�ych je z tym państwem stosunków„
W takim rzeczy położeniu, nadutyli najprzód Gdań
szczanie służącye
. h sobie przywilejów ze szkodą ba�dlu.
polskiego z. państwy postronnemi , a póiniej targnęli się.
nieraz otwarcie na włndz.ę Królów, z k_tórych ł2'ski pr,zyszli byli do takich swobód.
Już w roku 1526 wzniecili � pow:odu. nowowierstwa
sze�zącego I się w Prusach rozr.uchy, które Zyg:munt I„ z:
niem&łą trud nością uśmien�ył.
Za panow·ania Zygmunta Augusta, gdy Polska_ wła-,
śnie był:a p.,rzy całej swej sile' i wzniosła się do naj
wyższe-go sz.czeblA p.otęgi , nie wzd,ragali się stawić jej
.

I
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krnąbrnie czoło, przywłnszczając sobie władzę nad zamie•
rzone jej granice, g·wałcąo glejty królewskie, opierając
się. wykonaniu Dekretów monarszych , ściesniając handel
polski, znieważając. wysłanych do nich komisarzc'nv, i ob
chodząc 8iQ nie jak na poddanych przystawało, lecz jak
gdyby byli s:lsiadami i sprzymierzeńcami Polski, rówień
niksmi jćj w prnwach i w znaczeniu. Oni też poważyli
opi:erać się Stefanowi Batoremu obranemu. Królem pol
skićm którego w znaczeniu tym uznawać nie chci,elL Oni
po dwa kroó za Zygmunta Ili. i za Władysława IV. po
wstaj�cą marynarkę Polską nis7,czyli, lub zdradliwie na
łup -Duńczykom wydali; warow�ie mul zatoką Pucką
·?.budowane, zburzyli. - Za A u gusta II. na przywileje
Biskupa Kujawskiego i Oyactwa Oliwskiego nastawali i
te gwałcili. Za Augusta III. handel Polski niezmiernie
ściskali i uciemię:irnli. Taka łatwość w Gdańszczanach do
bezprawia, pn.chodziła z tąd, ie mieli w państwach ob
cych przyjaciół zawsze gotowych do bronienia ich sp.ra
wy. Holendrów którzy obstawali usilnie za niemi; Duń
czyków 7, kt6remi istniał traktat 7,abezpieczający opiekę
portowi Gdańskiemu. - Zwykle te� wdswał się Elektor
Brandeburski niejako . w znaczeniu pośrednika do spraw
Gdtuiskicb.
Niesforność Gda1'iszczanów ściąg·a:ła na nich kary
mniej więcej ostre ze strony rządu· polsk'iego. Zygmunt
stary dał im uczuć swą· powagę w przepisanej . ordynacyi
porządkowej,która ukracała nieposłuszeństwo. Za Zyg·munta
Aug;usta wysła.ni z Seymu Komissarze obostrzyli tę ordy
nncyą konstytucyą uchylającą wprowadzone nadużycia, a
uc;r,yniony przykład na niektórych 1ze starszyzny miejskiej,
stał sią clla innych przestrogą, ie Polska ma oość siły do
ukarania występnych. - Jednakże za Stefana Batorego
musiano użyć surowszych jes�cze środków, i mocą oręża
vrzymusić Gdańsk do poł;łuszeństwa. Za Augusta II. przy
Jlbciło to miftsto ciężkim okupem, oka�rnną ku Sasom
przychylność, a za Ag·usta III, zw.iązki 7, Leszczyńskiem
i z stronnictwem francuzkiem, gdy prze7, Ro�Ryan obJężone,
nadniszczeniem i ogromną składk� pieniężną, odpowie
dz-iało za· niewczesne wdawanie się do spraw Polski.
Pomimo odpftdnięcia Pomorza, wschodniego od Polski,
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pozostały jednakże ślady jej zwierzchności Df\d Pomor�em
7,achodniem, aż do roku 1657, albowiem w traktacie wojen
z Krzyżakami ponowił się związek lenny między koroną.
Polską s Ksh�żętami Pomorza Zaodrzańskiega.
Podzielone ,ono było w �oku 1295 na dwie głÓwDe
dzielnice, Szczecit11,ką i \Vol,2;asteńską, hołdujące obie
Rzeszy Niemieckiej. Linia ksiąiąt panujących w Szcze
cinie wiązała się przeciw Polszcze z Krzyżakami, któ
rym w bitwie pod Ta n e n b e r g ie m przybył w pomoc
w 600 jazdy książe Szczeciński Kazimierz, gdy przeci
wnie książe Wołgasteński Bogusław posiłkował Polaków.
W rozprawie tćj Kazimierz dostawszy się w niewolę, nie
tylko że znaczną Summą okupić się, lecz hołd Włady
sławowi Jag·iellę złożyć, i niektóre ziemie z księztwa
swego Bogusławowi odstąpić musi-ał. - 'fym więc sposo
bem zawiązały się na nowo stosunki zwierzchnoś,.,i pa11stwa Polskiego na Pomorzu ?;acbodnim. . Istniały one
wszakże nie dług·o i tylko nazwiskiem , gdy bowiem w
roku 1464 wyg·asła linia piel'wszych książąt· S�czeciń
Bkich, a w krótce po niej wymarli Książęta na, \Vołga
ści�, wstępujący w i�h prawa plemienniej książęta dal
szego Pomorza, nic tylko że wzbraniali się od uznawa
nia supremacyi polskiój , ale naw·_et przy nastąpionem w
roku 1466 trnktacie między Kaziemierzem Jag·iełlonem a
Krzyźakami', który koniec wojnie Pruskićj położył-(wy
jednali sobie własność niektól'ych ziem przypadających
J!olszcze. hdnaże wziął był Eryk książe Szczeciński w
roku 1460 -powiaty Lemburski i Bytowski w lenno�ć od
Kazimierza Jag·iellona, i tym to sposobem ponowił się po
raz trzeci obowiązek hołdowniczy książąt Pomorskich
względem Polski. - Nie dotrzymali wszakże fokowego..
z przyobiecaną wiernością, zaczem Zygmunt I. Król pol
ski, nadttjąc w roku 1526 Inwestyturę dziedziczną tych
Powiatów siośtrzeńcom swym książętom Szczecińskiem J e
rz e mu i Bar n i m o w·i, wyraznie zastr�eg·ł, że mają
składać hołd każdem11 wstępującemu na Tron Królowi
1mlskiemu, a Zygmunt August wykreślić kazał z aktu.
homag·ialnego istniejące w uim wyrazy, że lią wolni d
serviti'o et d furamento, nakoniec Stefan Batory domagał
.się od He nry k n de Rem el n przysłanego po inwe-
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styturę, aby klęczący Chorągiew lenną odebrał. Sprawo
wał też w tych Powiatach Biskup Kujawski tak zwane
Episcopalia, wzglęlłnie Dziesięciny i innych spraw ko
ścielnych.
·Książęta Szc�coi ńscy zostawali w posiadaniu tych
obudwu Powiatów do roku 1637 gdy .ród ich na Bole
i'5ławie Xi V. wyg;asł, wróciły one wtedy do Polski i skła
dały część \Vojewództwa Pomorskiego prze� lat dwadzie. ścia, to jest do czasu zawartego roku 1657 w Bydgoszcy
trnktatu, między Janem Kazimiernem a Elektorem Brande
burskiem Fryderykiem Wilhelmem, przez który książe ten
ju� ocl hołdu z Prus mocą traktatu Welawskieg·o uwol
niony, i tę część Pomorza miał sobie ustąpioną.
Tym samem układem objęte zostało Starostwo D r a
hi m s ki e z powiatem tegoż nazwiska, należące do Wo
jewództw� Poznańskiego, które Elektor wspomniony l'vziął
w zastaw za summy pożyczone Królowi. Domieszczała
Rzeczpospolita w paktach z następując.emi Królami waru
nek aby część tę kraju wykupili; a za ·Au.g.u-sta II. rokt1
1726 pozwolił Seym Grodzieński Województwom Poznań
skiemu i Kaliskiemu wykupić ją i brać z niej doliiody,
pókiby Rzeczpospolita nakładów nie wróciła. Ale zabrane
na ten koniec pieniądze w czasie domowych niepokojów
po śmierci Augusta II., na insze potrzeby były obrócone.
W roku 1775 wykupno Starostwa Drahimskiego i len.ne
prawo do powiatów Lemburskiego i Bytowskiego, zostały
ostatecznie zniesione przez traktat Warszawski.
llzec?J miała się podobnie co do Ekonomii Elbląg
skiej, to jest okolicy Elblągowi .przyległej , którą Rzecz
pospolita w sumie 300 tysięcy talarów Elektorowi Bran
deburskiemu zastawiwszy, pomimo nałożonego podatku na
młyny, w celu �dpłaty, p
· rzecież nie wykupiła •

••

H.sięztwo Itiazowleclde.
P_ośród Polski i z integral�eg·o jej kraju powstała w
roku 1355 za panowania Kazimierza Wielkiego lenność
w domu Piastów , która ogólną nazwę księztwa Mszo.,,
·włeckiego miała, lubo że Diektóre jej c;ęścl ". Więlko'!!!
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polszcze leżały. Lenność tę utworzył Kazimief7, Wielki
c1ls Ziemowita książęcia :Mazowieckiego , dziedzica Kon
rada (który był dostał Mazowsze jako dzielnicę od Le
szka. b�nłego) z obawy aby Ziemowit nie poddał się Rró
low i C7.eskiemn, ubieg·afącemu się o tron Polski.
Od tego Ziemowita szli lenni Królom polskim ksią
żęta Mazowieccy, których gdy ostatnia linia w roku 1526
na Stanisławie i Januszu wy.gasła, Zyg·munt I. prnyłączył
Mazowsze do prowincyi Wielkopolskiej w roku 1529.
Królowa Bona wdowa po Zygmuncie I. misła za
bezpieczoną oprawę na Mazowszu , i rządziła nim czas
niejaki. Domagały się Rady Litewskie od tegoż Zygmunta,
aby księztwo Mazowieckie synowi i. następcy swemu w
lenność oddał, chcąc tym sposobem kraj ten dla Litwy
pozxskać, c:1iego też prng·nął Król Zygmu_nt August, lecz
sprzeciwisjących się temu Polaków nakłonić nie potrafił,
do bezpotrzebnego odstąpienia pra\V swoich.
Po śmierci Zygmunta Augusta Anna Jagiellonka miała
sobie oddane Mazowsze w dzierzawę i jakoby w posagu.
Stanęła nakoniec roku 1576 źn panowania Stef1rna Bato
rego ostateczna unija. Polski z Mazowszem które przyjęte
zostało do wspólnych praw z królestwem, pn;y zacho
waniu niektórych jego �wyczajów , odnoszących się po
więks:,;ej c?lęŚci do rzeczy s�dowycb.
Przyłączone tym sposobem do Polski Mazowsze nie
miało już lvszakże rozciągłości ppczątkowej tego księ
.ztwa, które Konrad i Ziemowit ,1zier7-yli, albowiem roz
drobnione na dzielnice między rozrodzonych ieh następ
ców, części jego niektóre przesdy były rozmaitego czasu
pod władzę Królów polskich. Jakoż odpadła od Mazow
sza naprzód ?.iemia Michałowska) którą książe Konrad od
dał był Krnyżakóm, a Władysław Jag·ielło odzyskawszy,
z koroną połączył. W roku 1462 wróciła była do Pol
ski dzielnica Płocka po zgonie książąt Ziemowita i Wła
dysława bez potomnie zmarłych.
Odpadło było do Wielkopolski księztwo Łowicki które
Konrad książe Mazowiecki Arcybiskupom Gnieznieńskim
wiecznemi cz11sy odstąpił.
Posiadłości książąt Mazowieckich w Prusiech dostały
się były wszystkie Krzyżakom •.
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Nakonieo dzielnica Kujawska znajdowała się juź w
posiadaniu Polski, od rok_u 1398 ,..w skutek zejścia bez
potomnie i w stanie duchownym Władysława białego, o
statoiego książęcia Kujawskieg;o. A księztwo Łęr:�yckie l
Sieradzki-e do dzielnicy Kujawskiej należące., połączył był
z koroną Polską _dziedzic ich. Władysła\V Łokietek.
Ograniczało się przeto księztwo Ma�rnwicckie gdy je
w lenność objął Ziemowit na dziclniey C7.erskićj od któ
rej brał tytuł Książęcia na Liwie, Gostyniniu i Czersku,
. tudzież na dzielnicy Płockiej , którą o,lziedziczył był po
bracie stryjecznym Bolesławie, zmarłym rokn 1351.
W czasie więc połączenia. lennego księztwa Mazo
wieckiego z Polską , składało się ono tylko z dzielnicy
Czerskiej którą zwano Warsz:n,1 sk:i.
P o c z e t K s i ą ż ą t l e n n y c h M a z o w i e o k i o h.

t

Ziemowit, Książe na Liwie, Gostyninie l Czersku
1381 odziedziczył oraz księztwo Płockie.
Od niego poszły :
G a ł ę ź C z e r s k a i n a c z ć j W a r s z a w s k a.

t

, Ja n syn starszy Ziemowita
1428.
B o l e s ł aw syn Jan�"
1455.
Ko nr a d syn Bolesława
1.525.
1525, Stanisław
1524.
Jan
Synowie Konrada, na których skończyła się Ienność7
a księztwo Mazowieckie wróciło do Polski.
Anna księżniczka, poślubiona Odrowążowi.

t

t

t
t
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G a ł ę ź P ł o c k a.

t

Władysław
1455, syn młQ..dszy Ziemowita.
1462.
Ziemowit i Władysław
Synowie Władysława.
Księztwo Płockie po ich zgonie z Polską poł11czone
zostało.
2
Dzieje Król. Polak. 1'om U,

t

18
3.

B11,
IIalleka, ,w1tulzl1nierska 1· H.t.
Jou·ska.
Od r ok u 987' do r ok u 1188.
Gdy Włod:'llimicrz wielki z rodu Normandzkich \\ta
riegÓ\V kt'órzy Monarcbją Rossyjską ugruntowali, połąc�ył
w jedno państwo ziemie Nowog"rodzlde-, Pereasławskie i
Kijowskie, składające około roku 980 kraj Ruski, Władz
two jego. rozciąg&ło się od iddeł Wołgi do gór Karpac
kich, u faódeł Sanu.
Na tej rozległej kraju pr7.estrzeni siedział naród ze
lml.ny z drobnych -ludów, różniących się nazwiskiem i nie
kierly 01Jmianą w narzeczu, lecz składająĆycb szcz·cp jeden
olbrnymiej siły i niez:miernie rozg·llłęziony, z którym pod
wzg-lędem potęgi równać się mogły tylko narody. Ger
mańskie.
Ruś ta była poczę'ści bałwochwalczą , . poczęsc1
już obeznaną z wiarą cbrześciańską, w ogóle skłon
ną do przyjęcia nauki Ewangelji , którą od południa i od
zachodu nieśli jej Greccy i Morawscy Missionarze. Gdy
więc Włodzimierz spowinowaciwszy się z Cesnrzem Ca
rogrodzkiem Ba:,;ylicm, przyjął w roku 987 Chrzest Sty., nie
znalazł ón żadnej prawie trudności w uczynieniu wiary.
Chrześcijańskiej panującem w narodzie swoim wyznaniem,
zwłaszc�a że obrządek grecki który prr.yjmował, używał
w modlitwach narzecza ojczystego co ułatwiło nie�ało
jego rozszerzenie.
Od tej to chwili wyjaśniają się dzieje ruskiego ludu,
albowiem związek jego z Europą stał się snadniejszym,
skoro do wspóloeg·o przystąpił z nią wyznania·, i nieba
wem skojarzyły się stosunki jego polityczne z ościenną
Polską.--Jako� już w roku 1003 nastąpiła umowa, czyli
to. sojuszu czyli też przyjaźnego sąsiedztwa, między Wło
dzimierzem i Bolesławem Chrobrym , s ta stała się zaro
dem wpływu Polski rlo spraw 1 ruskiego państwa, albo
wiem następcy \Vłodzimierza uznawali w Królu Polskim
�prnymierzeńca; którego wzywali za rozejmcę w zachodzą-
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cych mi�rłzy niemi sporach, i za pośrednika w zawikł�
nych ich sprawach.
Onego cz.asu pa,'istwo Wariegow pn�ytykało do Pol
skiego brzegiem Bug·u i Sanu, a oscienne l'ols�cze 7,ie
mie ru k.ie liczyły się do 'księztwa Kijowskiego, uwnża
neg·o �a prnedniejsze i naj tarsze w Monarnbyi Włodzi
mierza; aliści niebawem księ:r,two to znac1.nie uszczuplało
w stronie zachodniej, albowiem U.uski samod7,ierżoa, idąc
za przykładem współc:ir.esnych mu Monarchów, co miał
jednemu następcy powierzyć swą dziedzinę , rozdzielił ją
pomięd:r.y dwunastu synów, a z tąd wynikło, że z części
Kijowskiego powstało Włndzimirskie księztwo na Woiy
niu. .... ,.ie było wzmianki w tym pierwszym podzhde ru
skiego pań twa o Haliczu, zaczym wnosić można, że to
miasto wraz z; kr»jem nadlłniestrzańskiem pozostało przy
dzielnicy Kijowskiej. - W z ciętych bojach które zaszry
mię<by potomstem Włodzimierza, wydzierającym sobie na
wz.ajem ojcowską pu 'ciznę, i które ściąp;nęły na Ruś ln
jowską pogromczy i karczący oręż Chrobrego i Bolesława
II., przyszedł był Jar o peł k wnuk Włodzimierza w ro
Im 1076, do posiadania księztwa Włodzimiersko Woły11skiego, zaczym też rozpoczyna się od niego kolej jego
władzców.
'l'o księztwo zajmowało ziemię Chełmską i wyższy
Wołyń z Łuckiem, tudzież cz.ęść Podlasia, i jak się zdaje
Ziemię Bełską; stanowił� zatem jedną z nnjpięknicjszych
dzielnic ruskiego par1stwa, a z tąd wynikło, że ubiegali
się o jej posiadanie licznie ro7.rodzeni potomkowie \Vło
dzimierza wielkie�o, z pominięciem kolei następstwa i u
stanowionego przez; niego porząrlku w podziałach; g·dy zaś
któremu nie sprzyjał los oręża, szukali pomocy u krÓlÓ\V
to polskich to węgierskich, lub też schronienia w ich
·
·
'państwie.
Tem to sposobem przeszło księztwo Włodzimirskie
� rodziny Jaropełka na Dawida Ig;orowicza, a pod Świa
topełkiem lzasławowiczem także Michałem Stopołkiem zwa
nym, Wielkim książęciem całej Rusi, oddzielono -0d księztwa
Kijowskiego ziemię Przemyską, którą w roku 1050 pozy
skał najprzód Rośoi�ław Włodzimirowicz; w roku 1093
Wołodar syn jego; a około roku 1159 posiadał Rościsław
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II.; tudzież ziemię Trembowelską, która dostała się oko
ło roku 1096 Wasyllrnwi, drugiemu synowi Rościsława,_
i Hnlicką którą nadirno około roku 1050 Jarosławo\vi
wnukowi Izasława. księcia l{ijowskiego. - W ziJiełku
tych zatargów domowych wcisnął się do Rusi obcy wła
ścicjel. - Ju� około roku 1034 Władysław łysy brat
stryjeczny Stefana Króla Węg·ierskiego i pan Jenny czar
nych Węgier nad Koroszą i Cissą, spowinowaciwszy się
przez żonę z k siążętami Ru�kiemi , otr'zymnł był po niej
w posagu niektóre posiadłośei w ziemi Halickiej; do tych
pr�yozynił innych przez zdobycz, aż wzmóg·ł się do tego
stopnia, że synowi swemu Emerykowi tytuł książącia Rusi
nadał, a gdy ten w młodym zmarł wieku, wstępujący po
nim w d�ied.r.ictwo n później t.lo Tronu Węgierskiego po
wołany, Andrzej syn Beli Ul. przenióśł prawa do 07,ęści
czerwonej Rusi tnk po matce jako też po żonie', ruskiej
l"sięzniczce, · od,'.iedzic�rnne, na koronę Węgierską. - Sta
wał więc obok spiernjących się o tę ziemię plemiennikó,v
Włodzimierza pnstronny dziedzic, co niemało posłużyło
do powiększenia uieł:\du, a lubo że whsnemi zajęci spra
wami Węgrny nie zbyt usilnie prerogutywy swe w Rusi
popierali, utrzymllli się jednak przy posiadaniu częścio
wym ziemi haliokićj od roku 1108 do 1188. Nie podlega
zlltym wątplin·ości, że istn�ały oweg;o już czasu prawa
korony Węgierskiej do J)ewnych posiadłości w Rusi czer
wonej, ugruntowane na tytule spadku po kobietach, które
jak z przytoczone.e;o przykładu widzieć się dnje , w kra
jach Ruskich ziemię w posagu brał), i tę pospołu z Męż
czyznami d7,iedziczyły.
Na to miast ulega '"·ątpliwości, aby Królowie \Vę
gierscy używali onego czasu tytułu KrMów Halickich,
jak to bez dostateczneg·o dowodu, niektór�y kronikarze
Węgierscy t\viertlz�, opierając się na słabej zasadzie kil�
ku· ·wyra.r.ow, odsr,ukariych w pismach Bo .e; uf a ł a. Tytuł
ten na�((l.ł w Halic7,u nierównie póinićj. Że zaś Izasław
Jarosławowie� \V. Ksią:i.e Kijowski tnkie Dimitrem y,wa
ny, około roku 1065 ubic.ę;ał slę o tytuł Króla 1 jetlnnkże
. nie' H11lickie�;o ale R11skiego, i tym końcem wyprnwił po
selstwo 110 Papieża Gr7,egorza VII. a osobiśoie udał się
do Cesarza Henrrka IV,, lecz pomimo daró� o,romnej
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wartości do Niemiec zawiezionych celu nie dopiął, jest
rzeczą. z dziejów kościelnych i rzeszy niemieckićj wia
domą. Tak więc od czasu zeJsc1a Włodzimierza wielkiego
Ruś rozd.l'Obniona na �ale Księztwa, miotana była niepo
kojem, i doznawała klęsk ciągłych, jako przywykłych slrnt
ków niezgody; że zaś w stanie osłabienia ·1 rozruchu
szukałR u polskich władzcow pomocy lub zagodzenia roz
terkó"'· domowych, że 7, ozat1cm rozprz�g·ły się ogniwa po
łącznjące Księztwa lloskie � Stolicą Kijowską, do której
przywiązana była powag·a Majestatu nad całą Rusią, 7.e
Książęta odstrychnąwszy się od rodzinnego szczepu od
dawali się w opiekę, jedni władcom Litwy, drudzy Kró
lom polskiem, tego przechowftły dowody dzieje ich ojc1.y
,;ny,; lecz nie wynika z tąd zgoła przekonanie, że słu
żyło koronie polskiej prawo lenne nad Ilusią, nni mnret
żadna prerogatywa zwierzchności, upuwa�niająca monar
chów polskicb do wdawania się w jej sprnwy. Jakoż
wszystkie stosunki Polski z llusią nic podobnego nie zwia
stują. Widzieć się daje pr7..cciwnie, że Chrobry w do
brym zostawał porozumieniu z Włodr.imierzem, i że jeżeli
po zgonie jeg;o Kijów wojskiem osadził, było to prawem
odwetu za doznane od następców jcg;o krzywdy, a jeżeli
zabrał tam skarby, być to mogło sprawiedliwćm wynad
grod:t.eniem szkód poniesionych, że wyprawa Bolesława
śmiałego miała w celu pogodzenia zwaśnionych J{siążąt,
a jeżeli ta nad potrzebę prr.edłużoną została, i nie bez
Qadwerężeni11 praw ich odbyła się, były to wypadki skut, kiem namiętności zbliżone, które nie miały zwią:,r,ku z wi
dokami polityki; że nstę,pne zajścia z Krzywoustem i z
Kazimierzem sprawiedlhvym, wzięły początek od książąt
U.uskich szukających opieki w IJolszcze , jak to widzieć
się daje z dziejów. - Owo 7,g·oln, nie masz nigdzie śla
du, aby Mon ucho wie polscy sprawowali\. su premacyą ja
kową w ruskiem państwie, Gdy zaś własna ich ojczyzna
poszła w podziały między potomków Krzywpustego, byli oni
zbyt słabemi , aby w obcym kraju działać mogli Jlrzemo
cnie. - Do późniejszego zatym wieku, i do innych wcale
okoliczności, odnoszą się te prawa które Polska do księ
xtwa Halickiego nabyła. Że w zbiegu rozterków międ�y
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Ksiiiżętami ruskiemi Przemyśl dostał się Polszoze już oko
ło roku 1165, i 1 zR�azem ugrunto�·t1ne tu Księztwo ruskie
upadło, nie stanowi bynajmniej dowodu 11rzeciwneg·o, al
bowiem Przemyśl był osadą Polską, którą Husini zajęli, a
przeto równie dobrze postrsdać mogli.
'Pośród tych rozterków, Ruś d.ziwną w kolei rzeczom
Judzkim przywykłej sprzecznaścią, wzmagała się i boga
ciła, znać dla teg:o , �e istniał w niej zasób siły żywot,
uiej tak wie] ki, iż wynagradzały się z niego sowicie po
niesione Blęski. Przed innemi powstawały miasta, i do
takiego przyszły znat,zenia, że one najwięcej o wyborze
Książąt do dzielnic stanowiły , i l!kładały · jakby rzeczpo
spolitę przy zupełnej równości między mieszkańcami bez
wzg:lędu na ich stan i powołanie. - Miały one wicca
czyli Sejmiki, na których wolnemi głosy obierano urzęd
ników, stanowiły ilość płacić się mających Książętom
. grzywien czyli podstku, a rokoszem broniły każdego
praw swoich naruszenia. Z tąd wynikało, że niektórzy
pomiędzy J{siążętami łączyli sprawę swą z doJą miftst,
jako najpewniejszą rękojm1ą utrzymania się przy władzy;
tudzież że gdy W. Książe Andrnej Bogolubski ukrócić _
chciał_ swobód miastóm, przyszło do otwarteg·o boju z No
wogrodzianami i Kijowianami, przezco zniewolony był
przenieść swą stolicę z Kijowa do Włotlzim�.erza nad
Klazmą, z czego powstały .Księztwa \Susdalskie i \Vło
dzimiersko Klazmeńskie, a przezco więcćj jeszcze roz
·czepiło się państwo ruskie, i 7,bliżone zostało oderwanie
się Rusi niższej czyli przeddnieprskiej, od wyższej, to.
jest za Dnieprem położonej.
Podobnie jak miasta, na·bywali swobód Bojarowie, a
lubo nie zg-adzało się z duchem wład�jącym szlachtą ruską,
aby stawiała się upornie swym J{siążętóm, nie mały je
dnak miewała udzi'ał
sprawach krajowych.
Co do ludu pospoliteg·o , ten znosił cierpliwie dwo°'
jakie jarżmo poddaństwa, i pozostałeg·o w puściznic po
wiekach pog·ańskich zwyczaju, że zaprownd.zano w nic...
wolę ludzi, tych zwłasżozą, których kolej wojny odda�
wała w moc zwycięzcy�
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Ii.slążęta Iluscy
panujący od róku 1076 do roku 1188,
ł
w Włodzimierzu
WOŁ YŃSKIEMI
Jaropełk syn Izasława
,v. Księ1:ia Kijowskiego od r. 1076 do
r, 1006,
Dawid syn Igora wnuk
Jarosława I. do r.1100
Jarosław syn Światopełka Izasławowicza \V. Księcia I{ijowskiego do r. 1119.
Andrzej syn \\'łodzimierza lUonomachu
rolm 113-t.
Izasław n. syn l\Tscish ·a \V. K iP,ciaKijowskiego wnu k\Vłodzimierza. Monomaclla między rokiem
t 135 a 1 '142,
\'\-·iatosław syn Wszewolocla OJegowicza
\V. Księcia J{ijowskiego do r, 1 f'.l6.
Vłod7,iruie,z syn Andrzeja wnuk l\lonomacha do r. 1149·
Świalopelk syn l\Iscisława wnuk llTonomacha do. r. 115-1,
\Vłodzi01ierz s n l\Tscistawa wnuk lllonomacha, do r. 1 i 56.
Jllrosław syn Izasława
11. W.Ks.KiJowskiego
Syn jego Ingwar Ksia·
ie Łucki.
l\Iscisław syn drugi Izai;;ława II. Ks. l{ijow•kiego.
1

w
PRZEMYŚLU

-nośr.islaw \\'ładymirowicz wnuk Jarosława J. \V.Ks.Kijowskiego, ustanowiony Ksil).żęciem
Przemy ]·iem umarł
r. �065,
"'asylko syn jego ks,
'l'rembowelski ol(oło
r. 1096.
lluryk, drugi s)·ujego.
\Vołodar z.marły roku
112<1.
\Vłod7,imiP,rZ syn jego
K ia·i.e Halic3(i.
Rościs,ław II. około r.
1159.
Polacy zajmują Przemyśl.

w
HALICZU

Jarosław syn Światopełka, a wnuk Izastawa \V. Ks, Kijowskiego zabity r.1126,
inaczej
\Vłodzimierz
\\'"szewotodimir syn
\\'ołodara Ksil)ięcia
Przemyskiego umarł
r, t 152,
Jarosław um, r. 1180.
\Vłc,dz,imierz syn jego.
Mscisław syn jego otruty r, 1185,
Mscisławic'll
lloman
wnuk Iza ława I.I,
K ięcia \Y łodzimirskiego, ustanowiony
Księciem llalickiem
potem wygnany.
\Vi;grzy zajmują Helicz.
AntJrzej Królewicz \\'ęgiersl<i, syn Beli III,
odi.iedzicza Balic� po
\\'łady:<ła,\·ie łysem
i Emeryku. -· Ustępuje z Halicza roku
Syu jego Roman pa1188,
uuje w Haliczu.
\V.totJzimierz syn Jarostawa Ksiąięcia Ha)ickiego ucieka do
\\'egier r. 1 f 02.
R,oman Ksiąie \l.tlicki
Jla czas krótki ohejmuje K,dęsr.two Włodzimierskie, r. 1109.
\Vszewołod brat jego
zostaje l{siążęciem
,v1oclzimierskiem r.
tegoż.
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Od roku 1188 do roku 1266.
Z odmętu roztcrków pomiędzy Uuskiem i Władcami,
powstłlły były na Rusi przeddnieprskiej dwn Ksit;ztwn, Wło
dzimirskie i Halickie, ktorych związek z stolieą Kijowską
znacznie b}·ł zwolniał, a żadne już ogniwo z Rusią za
dnieprską nie h1czyło. Po ustąpieniu \\' ęgrów z Halicza,
zasiadł rrn stolicy tego Księz twn W łorlzimicr?i Jarosławo
wicz, prny pomocy Leszka lii.·łego, a gdy niebawem ze
szedł ze świata, dopomógł Les:t..ek Romanowi Mscishnvi
czowi do objęcia na no,vo księztwa Halickicg·o w roku1196. Pierwsze sprawy tego władcy rokowały znakomitego
rządcę,· i zwiastowały s7,częśliwego w bojt1 wodza. -Zmu
sił on książąt Czernichowskich do uznania siebie najwyż
szym władcą Rusi przedtlnieprskiej, Rur)'ka książę.cia Ki
jowskiego ze stolicy usunął, a osadzonego na niej Ingws
ra książęcia Łuckiego, len-nikiem swy!n uczynił; z:rnzym
dokonoł tej najzu.ukomitszej od czasu Włodzimicr7,a wiel
kiego o:Jmiany w itusi, że ta w dwie części główne które
Dniepr rozdzielał roz&'�czeµiła się, i zwierżchnfoza wła
dza Wielkich Ksią?,,ąt, od Kijowskiego ua Halickieg"O mo
narchę przeszła. Widział ón goszczącego w swej stolicy
Andror!ika Cesnrza Greckie�o , ldóry zerwawszy wiarolÓ
mnie pokój ślubowany łacińMkirn Monarchom na krucyjatę
ciąg;nącym, szukał teraz u Bułgarskich i u .Ruskich ksi:1żąt opieki od ich zemsty. Czyli zaś pomoc jakową u Ro
mana znalazł, nie jest bynajmniej rzeczą pewną , jak jest
z wielu wzg·!ędów rzeczą niepodobną, co niektórzy opo
wiadają Latopisowie Ruscy ,· że Homan Cesarstwo Greckie
od Połowców uwolnił, albowiem musiało w przód upaść
państwo Bulg·arskie Jobannicy, które było przedmurzem
Carogrodu. Skorszym był wreszcie; Roman do niepoko
jenia Polski , niżeli do �spierania Cesar�t,va Greckiego;
jakoż niepomny obowiązków ku Leszkowi białemu, pod
niósł na Polskę oręż niewdzięczny, i pustoszył ziemię
Sandomierską, aż w roku 1205 pornżony na głowę przez
Krystyna Gozdawę Wojewodę Płockiego, w bitwie pod
Zawichostem zginął. - Niektórzy krooiksrze twierdzą, że
Papież Innocenty III. ofiarować miał Romanowi koronę
J{rólewską, i że tym świetnym darem dum_ny książe wzgar-
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dził, co wszakże należy do podhń niepewnych, zasiąguię..
tych u. Ruskich latopi'sców, ktore bez przyzwoitej krytyki
uowsi powtórzyli. Rządy Romana być musiały uciążliwe,
gdyż Bojarowie i miasta w potomstwie jego �asł.n:;zeć na. wet niechcieli, i do ustąpienia z kraju przymusili. Wy
gnani Ksią7.ęta szukali przytułku w Polszcze; gdy tym
cz·nsem wicbrzą,;y Bojarowie, to nowych osadzali Książąt
w rozdrobnionycb Dzielnicach, to niektórych okolic krnjt....
Węgróm odstępowali. Poło:i;ył koniec temu nierządowi
Les?.ek biały Książe Krakowski, w porozumieniu z An
drnejem Królem Węgierskiem, przez umowę w roku 1213.
�awart , mocą której księztwo Włodzimirskie oddane było
Danielowi synowi Romana, Przemyskie przy Polszczc na
dal pozostało , Halickie z tytułem Królestwa objął Kolo
man Królewicz Węgierski , poślubiony z Snlomeją córką
Leszka, i w Haliczu na Króla był koronowany. Od tej to
chu·ili właściwie pozostftło Królestwo Halickie, które ·PO
czy'tane zostało za attynencyą \\Tęgier, i herby jego we
szły do Tarczy i do Cborą�wi \Vęgierskiej. - Ugrunto
wane zaś było na dwojakiej podstawie wolnego wybor11.
ńarodu, i uznania przez państwa ościenne. '
Niedługo wszakże istniało, albowiem przywołany
przez niesfornych Haliczanów l\Jscisław Mscisł&\\.·icz ksią
że Nowogrodzki, .przybył z głębi Rusi dopominać się
praw nibyto ukrzywdzoneg·o plemiennika Danieln, i wpro
wadził g;o istotnie na stolicQ Halicką, zaczem znalazły się
pod jed nem panem połączone , trzy l(sięztwa Rusi przed
dniepr,r,ańskićj. Daniel m1dużył tfj potęgi �e szkodą Pol
ski, albowiem w r. 1244 zajął Lublin , pod błac�ym po
zorem że to miasto do Ruskich pos!adłości należy, a to
właśnie w czasie, g·dy PoI�ka zaled""·o oswobodzona od
najazdu Tatarskiego, nie mifiła dość siły do od parcia no
we� nieprzyjaciela
,vcześnićj �aś korzystał z rozter
ków które pod małoletnośćią Bolesława wstydliwego Konrad
Mazowiecki w Polszczc podniecał, dla posunięcia łupie
żniczej wyprawy aż pod Kalisz, niby to szukając zemsty
na Książętach Wielkopolskim i Pomorskim, mordercach
Leszka białego. Daniel ten chciwy zaszczytów, a więcej
może' dla zj�dna ia sobie miejsca w gronie Europejskich
Monarohów , i ty� posobem pomooy łacińskich Keiąż11t
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przeciw Tatarom, jako tćż przeciw Królowi ·węgierskiemu
którego Balickie państwo nierzetelnem prawem dzier1;ył,
przystąpił do Unii z rzymskiem kościołem, pod warunkiem
.że godność Królewską przyznaną mieć będzie, i w rzeczy
samej koronowany został w Drohiczynie, .roku 1246, prze�
wysianego po temu legata Stolicy Apostolskiej, i odtąd
:pisał się Królem Ruskiem, Halickiem , i książęciem Kijow
skim; jednakże nie tylko że dla zbliżenia Unii w kraju
swym nic nie działał, ale sam od niej wiarołomnie odstą
pił, zaczem zgasł tytuł podstępnie nalJyty. Niektórzy kro
nikarze Ruicy twierdzą , że Daniel do Unii wcale nie
przystąpił, co wszakże nie ma żadnćj zasady, bo Papieże
dalecy od obdarzania Koronami odszozepic11ców, odbierali
je owszem rzeczywistym monarchom, skoro ci od związku
z kościołem katolickiem odstępowali, jak to .właśnie tegoż
czasu stwierd1.ił był przykład na Mendogu, do godności
Króla Litewskiego wyniesionym , który tyfuł ten utracił,
jak tylko do błędów dawnego wyznania wrócił. Nie mo
żna więc sądzić, aby bez celu i bez potrzeby, dali Da
nielowi to, czego potężniejszemu od niego Iznsławowi od
mówili dawniejszego czasu. Powrócenie Rusi Halickićj do Unii z kościołem katoJickiem nie miałoby wreszcie nic dzi
wneg·o, albowiem nie dawno to było że Ruś Hlllicka od
niej odstąpiła, bo do końca 12gÓ wieku utrzymywała się
w niej pod osobnemi Metropolitami , nie uznając zwierz
chno.ści ustanowioneg·o w Nowog-rodzie przez Jarosława
I. .Metropolity Dyzunickiego.
Król Daniel uledz musiał p0,tędzę Tatarów, którzy
od ro-ku 1240 po spustoszeniu \Vęgier i Polski, Ruś całą
podzwierzcbnią władzą dzierzyli, i pospołu z jej Książę
tami odwiedził w roku 1245 wielką Ordę, niosąc jej Ha
nowi da1·y w uznaniu swej podległości. Dwojakiem więo
sposobem-, to uwodząc dwór Rzymski obłudnemi o,bietni
cami , to korząc się przed �ratal'skiem samowładr.ą, starał
się zabezpieczać przy posiadaniu księztwa Halickiego,
do którego Królowie Węg;ierscy z rzetelniejszem ni�eli
było jeg·o prawem, odezwać się mogli. Że to nie nastą
:piło, i prawo wspomnione w zaniedbanie poszło, przypi
sać należy ciężkiej niemocy, którą po najezdzie Tatarskiem
dotknięte było państwo Węgierskie; wojnom które z czes-
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kiem Ottokarem prowadzić musiało; obojętno8ci Polski o
przywrócenie l{rólcstwa Halickieg·o; a najpewniej tej pr� y·
_
czynie, że straciła wszelką powagę korona kraJu, ktory
'!'atarom hołdował.
Dokonał długiega zawodu Daniel nowem Polski pu
stoszeniem, od roku 1263 do 1265, któremu g;dy osobiście
dla podeszłego wieku przywodzić nie mógł, wyręczał się
w tej nieslswnej wyprawie siostrzeńcem swoim Swarno
nem, Książęciem Luckiem i Drohiokiem. Umarł roku 1266.
po pięćdziesięciotrzy letniem panowania, licząc je od r.
1213, to jest od czasu zawarcia uniowy reg·ulującej nowe
uporządkowania llusi przeddnieprskiej , między Leszkiem
białym a Królem Węgierskiem Andrzejem, na mocy której
Daniel księztwo Włodzimirskie pył otrzymał; - lubo że
wtem jego panowaniu zaszły przerwy, a naprzód w rzą
dach księstwa Włodzimirskiego, g·dy po zg·onie Romana
władali aczkolwiek krótko , wysafaani. przez Bojntów na.
stolicę Mscisław, .Switosław, Alexander, książe Bełski , a
w ko1icu, lecz jut podobno rr, ramienia Daniela , Wasylko
RomAnowic�, protoplasta książąt Ostrogskich i Zasła w
skich; pO\\.'tÓre w rządach księ_ztwa Halickieg·o, które pod
małoletność i w czasie \vyg·nania Daniela, to jest otl roku
1206 do 1213, aż sześt:iu Książąt sprawowało, a od któ
rych o·n sam usunięty był w roku 1226 , gdy na jego
miejsce wybrano Mich'ała książęcia Z�vinogrodzkieg·o i Ki
jowskieg·o, a ten utrnymał się przy Haliczu do r.' 1239.
Daniel założył miasto Chełm, w którym często prze
by\vał, znać dla bliskości odzyskanych na Litwie ziem
rozciągających się tak daleko w Podlasiu, że tu stykała się
granica Rusi z Pruską. Zdaje się nawet że Nowogródek,
Słonim i Wołkowyska, do państwa jego należały, gdyż
w roku ł 259 przez Litwinów jako· zawojowane na Rusi
1niasta 9 księzhvu Włodzimirskiemu przywrócone były. �e zaś kraj cały między Bohem i Dniestrem był własno
ścią księztwa Haliokieg·o, żadnej 'nie podlega wątpliurości,
i na, tej to zasadzie przeszedł takowy późniejszego czasu
wraz z tem księztwem pod władanie Kazimierza Wiel
kiego. - Państwo Daniela liczyło miast nie mało; na pół
ł).oc Brańsk, Bielsk, Drohiczyn , Włodawę, Chełm, Breść, '
a czas niejaki zagrabiony na P.olszcze Lublin, - W stronie
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południowej, Bełz, Halicz, Sambor, Sanok, Grodek, Snia
tyn, Trembowla i Lwów, z warownią R8 górze którą Da
niel odbudował, lecz tę w roku 1261 w r&z z ionemi
obronnemi zamkami, na rozkaz Hana Tatarskiego znieśó
musiał. W. stronie wschodniej leżał sławny Kijów, który
pomimo zburzenia przez Tartarów , podziwiał jeszcze o
gromem, tufaie� Włodzimierz, Łuck, Ostróg , Zwinogród,
i miasta Dre.wlanów. Rozległe i potężne więc było pań
stwo Daniela , ale rozwinąć swych sił nie mogło z po
wodu , ill istniał w nim system lenny , skutkiem którego
rzą1łzili w Bełzie, w Zwinogrodzie, w Kijowie i w Łucku,
Książęta pomniejsi, a nawet księztwem Halickiem władał
brat D1rniela Wasylko.
Obsłabił je wreście sam Daniel , podziałem między
dwóch synów, Leona c�yli Lwa, i Romana, nie narusza
jąc wszakże lenności Wasylka i Swarnona , lubo że za
strzegał Leonowi zwierzchność nad 1•lemiennikńmi.
Od roku 1266 do roku 1340.
Leon inaczej Lew, nie używał. już tytułu Królew
skiego, ale pisał się tylko Książęciem Ruskiem i Halickiem.
Postradał on w roku 130 l Lublin, który do Polski wrócił,
natomiast ogromne zebrał skarby, które w raz z nim w
Monasterze Ławrowskim pogrzebane, później8zego czasu
odszukane być miały. Że Książe ten nie założył Lwowa
jest rzeczą udowodnioną, lecz być może iż miasto to na
zwisko swe w polskim narzeczu ocl imienia jego przy
brało. Niemieckie .zaś di'e Lemberg zyskało najprędzej
od zamku, na górze opoczyszystej zbudowanego. Za jego
panowania upadać zaczął Halicz, zwłaszcza po dokonanem
przez Tartarow spustoszeniu. Leon połączył w jedno ciało
roll.dzielone części sweg o państwa , gdy te przez śmiere
Wasylka, Swarnona i Romana osierociały; sam zaś w r.
1317 zeszedł ze świata, zostawująo dwóch synów, Wło
dzimierH książęcia Włodzimirskiego i Kijowskiego, a po
Swarnonie Halickiego, tudzież Jerzego inaczej Juria, i
córkę Maryą, poślubioną Trojdenowi książęciu Mazowieo
_kiemu. Niedostatek dowodów historycznych utrudza zna
eznie wiadomość o panowaniu Ksią żąt którzy po Lwie bez
pośrednio nastąpili.. Pewna jest wszakże że oni nie dłuż.ej
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jak do roku 1216 rządz.ili, tudzież że dziedziczyli po Ja...
riu synowie jego An<lr�ćj i Leon czyli Lew wtóry, a o
koło roku 1335 , wnuk Jerzy II. który brał tytuł samo
dzierżcy małej Rusi (Du:c totius Ru.'łsiae minoris) i uży
wał pieczęci majestatycznej, wyobrażającej Litewską po
ą;oń. - z tym Jerzym zgasł ród Daniel11, króla Halickiego.
�ieco dłużej utrzymywała się rodzina J{sią?.ąt len
nych w Kijowie , g·dzie w roku 1300 rządził \Vasyl Dy
mitrowicz, a około '1.331, Fiedor, którego Gedimin książe
Litewski zwojowawsr,y·, ze stolicy usun.ął ,· _i tym sposo
bem koniec położył istnieniu księztwa Kijowskiego, od
tąd już pod władzę :Mtewskich Monarchów przechodzą
cego. 7'wiązek Rusi Halickiej z zadnieprską był tak dalece
rozwolniony, a może też przez przedzielenie obu krajów·
posiadłościami Litewskiemi tak znacznie utrudzony że nie
pomyślano nawet po śmierci Jerzego II. o plemiennikiiCh
Jego w Wielkiej Rusi panujących, którym prawo dziedzi
ctwa w linii kullateralnej służyło, lecz powołano na sto
licę Książęcia powinowatego pQ Kądzieli, Bolesława syna
Maryi, córki Leona I. a m.ałzonki Trojdena ksią?.ęcia Ma
zowieckieg·o. Zasiadł więc potomek Piasta na tronie po. tomkÓ\V Ruryka , lecz na czas krótki, bo Ruś niechętną
była ku Pols�cze, a przeto stało się, że lubo Bolesław
wcielfłjąc się niejako do narodu którym miał władać, wy
�n nic jego przyjął, i ruskiem obyczajem od ojcowskiego
nazwiska Trojdenowic�em się pisał, przecież spr.1.ątnięty
Eostał ze świnta tlrzez Rusinów, a to tak okropnie dzia
łającą trncizną, iż według Długosza, ciało jego rozpaśó
się minio w sztuki.
Bolesław chował przyjaźń dla powinowatego mu Ło
k.ietka i z namowy jego porzucił greckie ocls�czepień
stwo; zdaje się też że za jego radą '-ustanowił Kazimie
rza. J{ró!a Polskiego dziedzicem księztwa Hnliokiego, z po
minięciem rodzonych swych braci Ziemowita i Kazimierza,
książąt M·azowieckieh.
Takie rozporządzenie stolicą Książęcą zgadzało się
z zasadami prawa politycznego przyjęteg·o na Rusi , we
dług którego kraj m<>gł pyć przeka�rnny lub darowany jak
gdyby był prostą własnością 7 hlbo że dotych miast podobne
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7,api�y nie rozciągRły się do obcycli , ale tylko do ple
mienników Ruryka. - Książęta Mazowieccy uznali to
prawo, odstępując od poszukiwania spadku po zmarłym
bracie. Lud l'Uski ows7,em, ile przywykły do niechęci ku
Polszcze, okazał się mnićj uleg·łym ; Bojar podolski na
zwiskiem Lochtka zagrzewał g·o do flporu , i s7.ukał po
mocy u Króla W ęg·ierskieg·o, a g·dy tej nie znalazł, ode
zwano się o opiekę do Tatarskiego Chana, jako do naj
wyższego Władcy ziem Ruskich, zaczem Tatarzy wkro
czyli do Polski, lecz pobici pod Lublinem ustąpić z kraju
musieli.
Od Hku 1340 do r oku 1390.
Kazimier� Król Polski przychod.1.ił do władztwa nad·
Rusią przedduieprza·ńską na zasadzie praw, jednak wnijś�
niemógł w posi·ndanie całeg·o kraju, bo jur- 7.ia panowania
ostatnich Książąt,· Litwini zag·arnęli byli Ruś Włodzimir
ską i Kijowską ; taki pod.:dał ziem Ruskich między l{róla
Polskieg·o a Książąt Lltewskich, stwierdził traktat 7,awar
ty przez l{azimierna z synami Gedymina, mocą którego
k�ięztwo Bełzkie dostało się prawem lennym Ziemowito
wi Mazowieckiemu , Krzemieniec \Vołyński Narymuntowi
:powinowatemu Książąt Litewskich; niektóre zamki· osa
dzone być miały polską załog·ą, a na prnypadek nieporo
zumień, obrany był za pośrednika i rozejmcę J{róJ Wę
gierski.
W przód atoli niżeli talrnwe układy nastąpiły,. i za
ra� po śmierci Bole�lawa, wyprawił się Kazimierz na Ruś
�e znacznym pocztem jazdy, aby ubiedz LwÓ\V gdzie 11rze
niesione z Halicza insyg;nia Kr6Iów i Książąt Ruskich zło
.żone były. Znaleźć miał w tym skarbcu według· zdania
niektórych kronikarzów, dwie korony, tron bog·aty, dwa
relikwiarze ze sporemi sztukami drzewa krzyża święteg·o,
i inne znacznej wartości klejnoty.
Nie obeszło się tu bez krwi rozlewu, albowiem I\u
sini bronili dość. żwawo zamku , a uporczywiej jeszcze
kościoła Ś. Jura, które oba przy tern pogorzały. To zda
rzenie przekonało Kazimierza o niechęci Ruskiego ludu i
o zachodzącćj. potrzebie zniewolenia go do posłuszelistwa
mocą oręża. Wprow ad�ił przeto na Ruś lic�niejsze Woj.
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�ko, którym kraj osadził. Xa flrzyszłość zaś spokojne
z Królem Węgierposiadanie obwarował układem
J• ewo
!!,
,
•
skiem zawartym, w skutek ktorego Ludwik do panowama.
w Polszcze przys�edł, przyczem pozostanie �iemi Ruskiej
przy koronie Polskiej być miało zastrzeżone.
Zajął się więc Kazimierz urządzeniem tego kraju, a
zwłaszcza podniesieniem w nim cywilizacyi przez rozsze
r�enie oświaty, i nadanie administracyi Żg·odnej z tą która
w Polszc7,e istniała, zaczem wątpić nie można, że zamy
slał -'Szczerze o połączeniu onegą z Polską , lubo że ża
dnym Aktem uroczystym zamiaru tego nie stwierdził, za
wieszając ?.:nać do czasu zupełnego urządzenia Rusi, sko
jarzenie unii między sąsicduicmi i pobratymczemi naro
rlami. ·w przeciwnym wcale duchu działał następca jeg·o
Ludwik węgierski, i objawiło się niebawen;t, że o połą
czeniu Rusi � Polską Zl?,"oła nie myśli, ale uważa w niej
przynależytość korony Węgierskiej. - Jakoż oddalił wy
sadzonych przez Kazimierza urzędników, a posady ich
rozdał Węgrom ; ustanowiony został Banus czyli namie
stnik Ruski w osobie Piotra z nazwiska nieznanego, po
którym g·odność tę piastowali Emeryk Biskup Erlawe11ski,
Jerzy Zu.t!arn , Emeryk Bebek, i Jan Zapoly. Miasta i
zamki tisaifaone były załogami węgierskiemi; aż nakoniec
oddał Kr'ól Ludwik część większą Rusi czerwonej na wła
snosc Władysławowi Książęciu Opolskiemu Palatynowi
Węgierskiemu , z wolnością używania tytułu Pana ,Rusi,
jak o tem przekonywają liczne akta w a-rchiwum miasta
Lwowa znajdające się, i pozostałe po tym Książęciu mo1
nety z napisem: Dorninus Russiae.
•
Panowanie Władysława Opolskiego trwało lat 8, to
jest do roku 1378, a 1?,"dy złożył rządy, wystawił akt ab·
dykacyi na rzecz l{róla w·ęgierskiego, lubo że dostawał
wynagrodzenie od Polski , w ziemi Gniewkowsktej i Do
brzyńskiej , � czego widoczna sprzec21ność z przywykłym
sposobem czynie�ia .żamiany wyjawia się.
Ludwik Węgierski nie miał potomstwa płr.i męzkiej,
na to miąRt dwie córki, Maryą i Jacl wigę; pierwsza za
slubiona Zygmuntowi Margrabi Brandeburskiemu , odzie-,
dziczyć miała Tron Węgierski, gdy przeciwnie w Pol
szcze wyłączało prawo krłłjowe następstwo kobiet, zaczem
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niehyło ·widoku, aby te drugie Królestwo dostać się mo
gło Jadwidzę. Polacy wsznkie powoJnemi się by6 oka
zali życzeniu Ludwika i odstępując na ten raz 011 ustawy
kardynBlnćj panstwa, przyjęli córkę jeg·o �a Królowę, pod
warunkiem że wyznaczą jej męża.
Wypadek ten zbliiył przywrócenie Rusi pod wła
dzę Królów Polskich, gdy bowiem wszczęte w Węgrzech
rozruchy nie. dozwalały Zygmuntowi strzcdz ziem Rus
kich , Jadwiga sprawując rządy w Polszcze pod niebytność
mę.ża swego Władysława Jagiełły zaj�tcg·o wojną z Krzy
żakami , zebrała co było żołnierza w .ziemi Krakowskiej
i Sandomirskiej , wyprawiła się na Ruś, wyrugowała �
zamków zos.tawione przez Książęcia Opolskieg·o załogi,
osadziła Przemyśl, Jarosław, Lwów, Grodek, 'rrembo.wh�
i Halicz, a odniusłszy zwyciQzstwo w po!yc�cę w której
osobiście dowodzić miała , nad Gubernatorem Węg·ierskiem
Emerykiem Bebek, całą Ruś czerwoną roku 1390 w po ....
siadanie zajęła.
Wcześnićj już odebrali byli Węgrzy· znaczną częśc
księztwa W łodzimirskicgo Litwinom, a Jubo stało się, .że
po śmierci Króla IJud'Yika, niektórzy że Starostów Wę
gierskich w Rusi osadzonych ( Capitanide Russiae) prze
niewierzająo się swym obowią�kom część znaczną tych
zdobyczy, między innemi� zamki w Soh,tynic, w Olesku,
w Horodle, i w Łopatynie, Lubartowi Książęciu Łuckie
mu wydali byli , nie znalazł przecie Władysław Jagiełło
trudności w ich odebraniu, zwłaszcza g·dy- pogodziwszy
się z Witowdem Książęciem Litewskiem , postanowi� go
Wielkorządcą Rusi.

llslązęta :dus�y

-l)a ttujący od roku 1188 do roku 1840.
lV WŁODZIM!ERZU
WOŁ'YŃSKlM
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\Vszewołod. Mscisław·owicz brnt ,,Vłod�ni 1 erz __ Jaros awo\\-ic� osadzony 11a l\sięztwie przy pomoRomana roku 1 tS9.,
cy Polski umarł roku. t t 98.
an przywrócony na Księztwo
�
Roman przywrócony na J{sieztwo
oku t J 98.
zginął w bitwie pod Za\'l,:icho.:.
l\fsc,isław nomanowicz.
stem, roku U05,
; ))aniel Romanowicz roku 1 �06,
Światostaw syn Igo;a Światos,ła- Potomstwo jeg�: na_nit:!1, Ms'cisław,.
WasytJrn, .Michał książe Dtucki;
wicza roku J 201.
Alexander k�iąże Bcłtki syn
z. raju ustępuje,
syn Igora ,vsiatosła,,vszewołoda 1\Iscisławicza do Włodzimierz,
. wowicza przez BoJarów na księztoktt t � 13.
twie osa,lzony, 1
Daniel l\omanowicz powtórnie do
Roman książe Wło�imirski ruguje
· roku ·t22s.
,vasylko Romanowicz zmarły r,
go z. Hatid11 i na ctas krótki
obejmuje rzady. ·
·
1269 protó11lasta Książąt na OAndrzej Król' ,vęgiersJd zajinuje
strogu i Zasłewiu.
Włodzimie, z syn Leona ksiażecia k1:1ięzt\\;o liaiickie ,v r.1209 i t 210.
Włodzimierz Igoro\\;icz przywró•
Halickiego do roku 1316: ' '
ł;edymin I{siąifl J,itewski podbija
eony.
ksieztwo
Włodzimierskie.
, Dauiei syn Romana w r. 1212 na
'
· ·
K!iięztwo powołany, roku tegoż
wygnany,
W Kijowie jako lennicy ksit;itwa M8cisław niemy syn \;\Tłodzimierza
Jarosławowicza1 w tym s�mym
Hafickiego.
roku, zr1jmuje stolicę H�licką.
Leon syn Danielli,
'\VasYI Uymit.ro,vicź po r. taoo. WI-adysław, Bojar obrany Książęcie.m r. 1213,
F'ied:>r około roku 1331.
Gedymin ksią'i,e Litewski podbija Kol oman Królewicz ,vęgiers:ki /7, ty
tułem Krola Hali'ckiP.�o pauuje
llsięztwo Kijowskie.
lat 2, od r. 1213 do r. Ut5,
MBćisław l\fscisławowicz, książe
Nowogrodzki zajmuje stolice Ha.;.
litką, rhku 1219,
' ' .
Daniel ilomano":icz przy,yócony,
a roku 1226 znowu usunięty.
Mich&ł ,vszewołodowici do nkll
1239.
Daniel prżywróceny , koronowany
.na Króla Ruski_ęgo rokti t2ł6;
. umarł r, 1266,,
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Jerzy czyli Juryi prawnllk jego,
sw..arno siostrzeniec jego rzadt.i
'
do roku ł321.
wspólnie do roku 1260.
Leon C'h)'li Lew I. syn Daniela do Bolcs-law ksi�ż.e Mazowiecki wnuk
roku 1301.
Jego po córce, do ·ruktt 134.0,
Leon czyli Lew Il, wnuk jego do Kazimierz III. Król Polski, zajmuje
roku t 32�.
księzt wo Halickie.

Od r ó k n 1390 do rok u 1.569.
Pojednanie się Włftdysł3w8 l 7 z Witowdem i łąc;r,ąca
się w jego osobie godnośc Króla -0lskiego i W. Książę
cia Litewskieg·o, zabezpieezaly muj władztwo nad Rusią
Halicką; nie wynikło z tą1l wszakże, aby kraj ten z Pol
ską połąc;,.ył, r:.i:ąrlził nim owszem jnko d1;ielnicą osobną,
po Jadwidze odziedziczoną' i niczaprowadzał w Óim na
wet urządzeń podobnych tern które w PoJs;r,cze istniały;
Jec1., stanowił Wielkorządców, Witowda _i Swidrygełłę ·w
Rusi czerwonej, Spytka Mielsztyńskiego a póżnićj s,vi
drygiełłę D3d · Podolem, Buc�ackiego w-Białogrodzie i nsd
Ziemiami pod morze Crlarnc sięgnjąccmi ;· DR Wołyniu u
trzymywał lenników z rodu Lubarta i Wasyla Rom,rno
wicza; w Kijowie zastępował się nftmicstnikami Litew
ski�mt; Podlasie i Ziemię Chełmską z Brześciem. za przy
należytość Litwy uważał.
Na Soborze Kor:istanckim brał obok Królewskiego
tytuł dzicd�iczoego pana Rusi (Re::c PÓloriiaę, Lit/iua
flia,e Princeps et 1Ie,·rs Rus_siae ). - Wszystkie te czy
ny Władysława dowodziły, że nieuznawał żadnego związ
ku jedności międ7,y Polską a Rusią, co było wszakże "'
brew 1nzcciwne przyrzec�eniom uczynionem narodowi pol
skiemu p.rzy obj�ciu 'fronu.
· Z ini:ej strony zdn.wało się że widzi w Rusi Ha
iickiej kraj o.d \Vęg·icr zawis.ty, poniel-,AŻ układał się Ja
giełło � Cesarzem Zygmqntem K1·óletn Węgierskim, o
dzierzenie onego z prnrzwolenia jakoby Cesars_!{iego ł�t)
41:) Natomiast okazywał się Jagiełło nt1der tros'Kliwym o rozsze
rzenie wiary katolickiej ua Rusi; W t}'Ql duch� zabronił mał-
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co wyjawia siQ i; .zawartego w Lubowli dnia 1.2. Marc11
1412 r traktatu pokoju albo raczej rozejmu, który prze
i:9taczał w doiywotnie prawo, to co miane było dotąd zs
dziedziczne, gdy w. ukhdzie zastrzeżono zostało ie do
czasu śmierci Jagiełły i do lat 5ciu po niej, znwicszono
być mają wszelkie poszukiwania w:r.ględnie Rusi Halickiej
i Podol it, ze strony Króla W �gierskicg·o.
Akt ·ten pozostał bez. skutku ,- gdyż w pl\11stwie \Vę
gierskiem zakłÓconem rozruchal.}li domowemi i nnpnstowa
,iem od Turków; nie zajęto się nigdy trof-kliwie sprawa.mi
y,iemi Hnlickiej , i jedynie tylko wyznaczano po temu od
czasu do �zas11 komissie z których żsdna nie doszła; lub
tć� 7,anos�ono bezskuteczne protestaoye; takich naliczają
dziejopisowie Węgierscy 179 od roku 1439 do r. 1730.
Natomiast następowrsły w Polszcze rozmaite wypadki
.v.bliżające połączenie jej z Rusią, aż nakoniec odbyła się
zupełna Unia obu kraj(1w, a z nią· zatarł się wszelki Ślzld
układów między Zygmuntem i Jagielłem !-M-rnrtych.
Ji\koż już w· roku 1434 Akt ten niebył na prze
szkoilzie do wniesienie na sejmie koron�cyjnym VVłarly
sfawa Warne1is1iiego projektu , aby sl'.h\Chta Ruskn poró
wnaną zo�"tała z Polską. Ta sprzeciwiała się w prawdzie
takiemu. ro;r,szcrzcniu swobód, których ani Kazimierz sni
Jagiełło bojarom Ruskim nie przyobiecywftli, przyzwoliła
na nie jednak �e wzg·lędu, że ·wspólność praw pociągała
za sobą wspólność obo\viązków, a tćm samem skojanrnnie
polltycznog·o związku miętłzy obu narodnmi. - Ułatwiały
zachodzące po· temu przeszkody nastąpione ze strony ksią
żęci/' Ostrogskicg,o zrzeczenie Rię na rzecz Polski słu�ą
cych ma praw do ziemi Ilrncławskiej, tufaież zniewole
n.ie ,Swi«frygajły ·do odstąpienia od nadanej mu pri.ez Ja
giełłę udzielnćj włafay nad· wyższem Podolem, zaczem
żeństw między Polakami a Rusinami, odszczepień.cami, i pod
jego to opieką przeniesiona została z upadtego Halic7,a do. za•
kwitaJącego Lw.owa zato-i,ona r9ku' 1375 prze� ,vt:ldy:a;tawa
księcia Opolskiego Metropolia łacińska, pny bogatszem jej
ni'i,eli dot�d wypo3ażeniu, które tM, Król ,vładystaw rozcia
gnął do kościołów katolickich w Przemyślu, w \\T łodzimier�u
I w Chełmie, przez Papiei,a Grzegorza .XI. za katedralne uzna
nych,
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cała ta. prowiM!'a przeszła po,l panowanie. Polski, a Ho8podnr Moldawij lennik Podoh1r·i, · dostał się z tym obo-·
wiązkiem zawisłości pod ·zwierzcbno:;ć Polską.
_Nie było więc już nic na przeszkodzie do urządze
nia z księztwa Halickiego Województwa na wzór innrch.
w Polszcze, którego granice napr1,óll po rzeki. San i Wi
słok oznac7,ono, a potem na ziemie podzielono, z nadaniem
·mu zwycza,jnycb urzędników, to jest: Wojewody, Kaszte
lanów i Starostów grodowych. - Znajdować się I;Da. w
Archiwum Metropolij I{ijowskiej dokument z roku 1443
dowodzący, że wszelkich użyto sposobów do wzmoonieniH
i utrwalenia pohiczenie nowo urządzoneg·o Wojewódz
twa Rusk,ego � Polską ,' albowiem okazywać się ma z
niego, że ucbyl:vjąc niezgodność wynikająęą z odmienne
go obrządku, Krol \V'ładysław porównał duchowieństwo
ruskie z łacińskiem, uwolnił Władyków od odpowiadania
w sądach świeckich, i nakaznł .pr.r.ywróĆeni� �abrnnych
im dóbr; a istnienie takowego aktu nabywa podobieństwa
do prawdy z tąd,. że na Sobor�e Florenckim w roku 1439.
odbyt5m nastąpiła była unija Metropolij Kijowskiej z ,ko
ściołem kutolickim. Inne woalę zachodziły stosunkj z Itu
sią Włodzimiersk� i KijowskiJ, gdzie władała iitwn; i
:;,, k.sięitwem Bełzkiem które było W· posiadaniu lc1inem
Książąt Mazo,�· eekich.
Oddał ·był to Księztwo Kazimierz Ziemowitowi w na
grodę -okazanej powolności Jlrzy odstąpieniu �d spadku po
.Bolesławie 'frojdenowiczo. Przeszło ono 110 śmierci Zie.
mowila na syna jego młodszeii:o Władysława, a �dy ten
rł bezpotomnie,- postanowiono na sej�ic. Piotrkowskim
zma
\
aby odtąd księ;,.;two Bch;kie było Województwem , przyczeth Ks�imiern Jag;iellońc.zyk. potwicr,faił listom w ro!{ll
1462 wydanym, niektóre przywilej� ,temu krajowi słu żącc�
Co do Wołynia, księztwa Kijowskieg·o i Podlasia,
najtr1:ilniejs:1.c do załatwienia zttchod;1,iły , �pory mię
�fay Litwą, domag·ającą się od Ka;1,imierza J11e;iellona jako
W. Ksir1żęcia. ahy ją pn„y tych zrlobycznch Gciłyminowych
utrz:rmał, a 1POlt,k� Jtr;l,YJl(Jminająrą mu jako obranemu
KrÓlowi, że przyrzekł pr;1,y wyniesieniu go na tron połą
-ozenie kr&jów tych z koroną. -:.. Usiłował Kazimierz po
g·odzić te sprzeczne 1ż ądania, za -pośrednictwe1u Sejmów,
I
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· które w roku 1448 do LubJina, a w roku 1.451 do Far
czowa Z\Volywał; lecz tu zwa�niły się i bardziej jeszcze
rozjątrzyły się umysły, i już Litwa nietylko Wołynia ale
i Podola domag;ała się. - Udało się pr.:r.ecie Królowi uspo..;.
koić do czasu te nieporozumienia , i wynikłą z nich nie
chęć między obu arod:lmi, zwracając uwag·ę LitwiGÓ v
na zalJ�ry które .za Dnieprem dopełniał w. ksi�ż·e Mo
skie•A'ski, a Polaków na g-rożące od Podola i Pokucia na
jazdy Turkó,v, Ta-tarów i buntujących się Wołochów.· �,,aje się ż-e te nieporozumienia między obu narodami
które siły ich rozrywały, a działanie rządu paraliżowały,
były główną przyczyną słabego oporu przeciw potędzę Tu
J"eckiej, która szerząc się za Dunaj ziem Ruskich sięg·ała,
i wydnrła Polszcze brzeg morza Czarnego, z portami w
których niedawnego jeszcze czasu; Grecy_ ·carogrodzcy,
\Venecyan · e i Cypryoci opatrywali się cbleb�m polskim.
Postradanych
w tej stronie ziem nie odzyslrnła już Polsk.a�
·
Krolowie Jan, Olbracht i Alexandei· rządzili się po
tloboą. ojcowskiej polityką, w łagod1,eniu nieporozumień.
zachodzących o posiadanie Rusi. - Silniejszy i b1eglejs:r.y
od nich w sztuce rządzenia Zygmunt stary, znacznie. je
, ułatwił , prze?. po1·Ó\Vnanie tej prowincyi w prawach, z
królestwem Pol�kiem, lubo że jej od Litwy nie odrywał.
Wyg·asły też· były domy książęt Litewskich które Wołyń
lenAem pr1Wem dzierzyły, lub też rodziny ich Z przywi
lejów wyzute, nieróżniły się od innych szlacheckich, za
czem interes. pojedyticzych osób nie był już na przeszko
dzie spokojności. - Przy dopełnieniu Unii Polski z Litwą
.ua Seymie Luhelskim roku 1569- Wołyń przyznany został
koronie z w1trnnkiem, że sąd?.iĆ się. będ?.ie Statutem Li-·
tewskim. Tenże Sejm wyrzekł podobnie o księztwie
Kijowskićm i o Podlasiu,. chcąc je mieć połączone z Ma
łopolską. Już od r. 1470 nie było, w -Kijowie le1rników,
gdy księztwo to w Wojew9dztwo Litews�ie zamienione zo
stało; w roku 1569 stafo się ono Województwem Pol
skicm. 1Równie też Podlasie nie miało osobnych ksiąźąt
od czasu śmierci( Kej_stuta. Zygmunt I. zbliżył też . i u
łatwił znacznie odłącz.cnie tych Krajów od Litwy, przez
osiedlanie w n(ch wielu Polskich rodzin , którym z pole
eenia je,ro książe Os.trogski na Wołxniu , książe Słueki
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w Kijowsklem, a Gasztołd na Podlasiu dobrn ziemskie
rozdawali, przezco rozszczepiało się możnowładztwo Li
twinów i tworzyły się z uszczuvlonych ich posindłości
drobne mHjątki szlacheckie; a ponieważ te ile z nadania
J{rólcwskieg;o póobodzące, miały włai-ność ·dóbr Jenuycb,
co nie zgad;,;ało się z duchem praw R.zeczpospolitej pol
skiej, takowe w· ęc porównane zostttły późniejszego r..zasu
z innemi dobrami ziemskiemi. Nader pomocnym śro�kiem
do połączenia krajów Ruskich � Polską, była też nastą
piona po dwa kroć unija kościoła Ruskiego z Katolickim.
Tym to sposobem rozwiązało się państwo Ruskie przed
dnieprskie i wcielone zostało do Monarchij Polskićj, ali
ści z innych stosunków, i ze zbiegu odmiennych wy
padków, urastał tego;;. snmeg·o c.zasu szczep osobny Ru
skieg·o ludu, który wznieść się miał do znacznego stopnia
potęgi, :,, najwię!iszą szkodą Polski. Był to lud kozacki,
dożony w pierwiastkach ze zbiegów, którzy jeszcY.e za
panowania Kazimierza Jag:i&llona Ruś· Halicką tłumnie
rzu cali i na Ukrainę przenosili się, bądź to dla uniknie
nia Y.:1służcnćj kary za poduiesienie buntu pod svrawą
Mucha na P·>kuciu, bądź też aby w wyznaniu odszc?.e
pieńczem nie doznawać przeszkody, czyli nakoniec że ci-,
snęło ich jarimo władzy szlacheckiej , nastającej na swo
body ruskich \Vieśniaków. - Wprawiał się lu d ten na,
stepach. Ukrainy do wojny, w harcach z sąsicdniemi Ta ...
tllrami, i urzą-d7,ił się jskby w gminowładztwo wojskowe,
w którym Pohcy znalezli początkowo wiernych sojus7,ni
ków, późniejszego zaś czasu nieuhlngsnycb wrogów.
Przez ten to lud, przerwane zn panowania Kazi
mier7,a i Giedymina d7,ieje Rusi przedrlnieprskiej rłlzem
z jej samoistnością polityczną, wiążą się· z wiekami pó
źniejsze u· , i sięg·ają panowania A u gusta Il. okazująo
w kozakach zabytek ruskicg;o wfodzwa a postaci g{O-.
źneg·o zwir!zku, na starganie którego Polska zdobyć się ,
musiała na cięikie wysilenia. Że zaś lud ten powstał
za panowania Litcwskfoh władzców w księztwic Kijow...
skiem, łącz1 się w tym czasu okresie sprawy Litwy z
,lluskiemi , i twQrz� niezawM, o(l dzie)ów �olski liistoryją Ukrainy.
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Od rok'! 1333 do ro ku 1471.
Księztwo Kijowskie słaby zabytek Monarchij Wło
dzimierza Wielkiego , istniało jeszcze z nazwiska, jnko
dzielnica państwa Halickiego, gdy Gedymin ksiątc Litew
ski, po opanowaniu znacznej cześci Wołynia, skierował
zaborczy swój oręż ku Kijowo, i stanął nad rzeką Ur1,icnią , którą Fiedor lermy ksią�e Kijowski osadził był
wojskiem Ruskiem i Tatarskiem, broniąc przystępu do tnvej
stolicy.
'l1 u zaszła roku. 1333 walka stanowcza, w skutek
której zwyciężający Litwini już dnia następującego weszli
do Kijowa , a niebawem posunęli zdobycze do Czerkas,
Pereasławia i Futywila.
Gedymin oddał kraj zawojowany w �arząd plemien
nilrnwi swemu Mendogowi, który przyjąwszy wiarę cbrze
ścia11ską zastąpił na stolicy Kijowski.ej, rugowanych z niej
książąt Ruskich.
Olgierd następcą Gedymina utwierdził władztwo Li
tewskie w zdobyt)m kraju, prz.ez odniesione w roku 1363
zwycięzt,vo nad 1,atarami osiadłemi poniżej Sinych \Vód,
li:tÓrycb do ustąpienia Z8 przekop Krymski �musił, zaczem
kraj cały między Dniepre.iµ i Bohem położony w posiada
nie zajął, i z !{sięzhvem. Kijowskiem połączył.
Olgierd miał z pierwszej żony księżniczki Witep"!"
skićj nai:ot.lu Ruskiego synów , których nie {lrzypuszcznł
do następstwa w księztwie Litewskiem, z przycźyny jak
niektórzy latopisowie twierdzą., że byli w· wierze chrze
ścijańskiej przez matkQ ·wychowani, lecz lennościami WY.
posaż)'ł; starsz.y między nięmi Włodzimierz, miał sobie
dane księ�two Słuckie; a później Kijowskie. l{siąże ten
lubo że wspierał usilnie Wł,adysława Jagiełłę vr�ec!w
Witołilowi , musiał przecie z Kjowa ustąpić, i na małćj
posiadłości nad Prypecią p.ovrzestać, gdy tymczasem Ja
giełło brata s�ego Skirg·ełłę inaczej Kazimierza, w Ki
jowie_ osadzał. - Niebawem. wszakże zeszedł ze świata
Skirgiełło, otruty przez· Ihumena Kijowskieg·o , poczem
Witołll władający Litwtt. z.oiÓJ,ł lennośó Kijowską, i odaał
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ją jako wielkorządztwo pod zwierzclrność Jana, synowca
tego Mendoga , któreg·o przed laty Gedymin w pgdobnej
godności w Kijowie był postanowił. - Fo zmarłym, czyli
też w bitwie pod Worskłą poległym Janie, objął \Vielko
:rząd�two Kijowskię Olelko ksią�e Słucki, że .zaś Tatarzy
�ajęci �ojną w A�,)·i mniejszej z Sułtanem Baja�etem,
)iruje Ruskie niepokoić poprzestali byli , zaludniać się i
z11kwitać zaczął lm1j nadduieprski, już onego czasu zwany
Uk miną, dla tego że u krainy c7.yli nad gnnicą najdalszą
państwa był położony, - Jnkoż powstały w nim osady,
Oc:;r,aków, Czesrnia i 'l,awan inaczej łaźuia Witołd()lwa;
:kraj ten Ukraińaki rozciągał się oi Tawanu na zachód
do rzeki Mornchwy, która odgraniczała go od Podola Ha
Hckiego czy1i Polskiego, ua wschód brzeg1em Dniepru do
wejścia jego w morze. - Z rozkazu "\fltołda obrany był
l\'Ietropolita I:fijowski, któremu Władyków czyli Biskupów,
Połockieg·o, Czernieobowskiego, Łuckieg.·o, Włodzimicrskie..
go, Przemyskieg·o, Smofońskieg;o, Chełmskiego i 'l,urza11skieg·o czyli Mińskiego , Witołd poddanych mieć chciał,
8by przeciąć zwią�ck z 11rzeniesioną z Kijow� do. l\'Jo
skwy Metropoliją, i gdy jednak w bór ten nie był po
twierdzony przez Patryarcbę Carogrodzkiei,'O, poSłanowił
Witołd na godności Metrópolit, lnej Cemiwtaka Bul�arzyna
rodem, którego wyshlć mi'ał według· niektórych latopisó,v
ns sobór Kons(am,;eński, w .celu po�,rodzenia kościoła. Ru
skiego z łacińskim.,
Roku 1416 napadli Tatarży od wi"elkiej Otdy Kijó,v,
i srodze spustoszyli to miasto , jedna.He póiniej zwycię
żeni prosili o pokój , a · w dowód zawisłości od Litwy,
przybyć musieli na ·zjazd do Łucka w roku 1429, na któ
rym ·itołd obwołany miał być Królem, Carowie Za,voł
gnńskiej i Perekapsldej o dy. W roku 1422 postanowił
Witołd Wielkorządcą U raioy książęcią. lJruckiego An�
drzeja Iwanowicza, a n'eco p.Óżnięj mianował go ksią�ę�
ciem Słuckim\
Jagiełło uczynił amiestnikiem swym w Litwie po
�eszłym ze świata W tołdzie, Swidr,rgaiłłę, dzierzącego,
w ó,v czas prawem lennem Podole. Powinien był więo
� tej dzicrzawy ustąpić, lecz dumny i niewstrzemięźliwo
,ęl W tru.n{q1 oddaor l\si�że, nie trikQ ż.e · w�b.nu:ii�l ąi�
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od tego, ale w�iąwl!lzy w żołd liczne kupy Tatarów i Wo·
lochów, popierał orężem urojone swe prą.wa do· Podola,
zaczem przysz.ło do boju z szlachtą Małopolską, (która w
pospolitem ruszeniu nadbiegła dla wyrugowania Litwi
ttÓ\V � tej prowincyi , gdzie wiele rodzin małopolskich
posiadalo nrnjątki) tudzież z Tatarami Budziackiemi trzy
mająoemi się strony Jagiełły. Zapasy te wiedzione z nie
�łychanem okrucieństwem trwały do roku 1435 i rozsze
rzyły się do· Wołynia i do Litwy , aż Swidrygaiłło n�
głowę pod Bracławiem porażony, uchodzić musiał na.
Wołoszczyznę, a tam kryjąc się między Czabanami, czas
niejaki owce . pasał. Cesarz Zygmunt dał mu nakonieo
przytałek w Węgrzech, gdzie też życia dokonał.
Powołany tym czasem do namiestnictwa w Litwie
książe Zyg·munt Kejstutowicz mścił się na Kniaziach ru
skich danej Swidrygaiłe pomocy, i starat się (w skutek
podobno rozkazó.� Jagiełły) ścieśniać ich wład�ę; on też
wyprawił Izydora uastępcę Cemywłaka w godności Me
tropolity ruskiego na Sohor Florencki, w celu ostatecz
:nego zawarcia Unii z kościołem hcińskim, kióra te:i., po
myślnie do skutku przyszła', lubo że na Rusi mnóstwo
przcciwnikó,v jej ·znajdowało się. Takie postępo,�anie
Zygmunta zniechę.ciło kł! niemu Oligarchów J..itewskioh
tak dalece, iż· przez 7,mÓwionych z sobą Kniaziów Iwana
Czartoryskiego i Olelkę Słuckiego, roku 1440 zamordo
wany został.
Objął po nim rządzy w Litwie jako. włarłzca krnju
tego udzielny i pan · dziedzi·czny, Kazimierz Królewio7.i
polski. 'faki ..-wszak�e znalazł w nim nieład, że niemóg;ł
zapobieżeć osadzeniu na księztwie Kijovyskim Olelka ksią
żęcia Słuckiego zabójcę Zygmunta. , zao:r,Ćm wakująca
11rzez czas niejaki godność lennika Kijowskiego Dl' nowo
dó istnienia przyszła.
Olelko wszakże był 'Yiern,m Kazimierz�wi a ziem ie
Kijowskie używały pokmju , bo Tatarzy Perekopscy nie. 1
tylko że zachowywali. ·się spokojnie, ale nawet po nastąpionej śmierci Jeremfotda Chana swego, dopraszali się �
Litwy, jako hołdownicy jej, o wyznac�enie mu następcy
w osobie Hadzegereja, którego też Kazi'mierz rQku 1443 w
Wilqie n,a godność tę uroozrśoie wrnióst, i vrze� 1\2'•
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pocz. tem do Kry
dzhviłła marsŻałka swegQ.
. , z okazałym
mu odprowadzić kazał .
Symeon Olelkowicz nastąpił po ojcu roku 1455 w
lenności Kijowskiej. Zmięszane były zaraz na wstępie rzą
dy jego �ajazdcm Tartarów Zawołgańskich, którym Bu
cz;aoki i Łaszcz dowodzący wzamkacb nad morzem Czar
nem oprzeć· się nie zdołali; jednakże od Hospodara wo
łoskiego, a nieco później pod Trembowlą przez wojsko
polskie pobici Tatarzy, z kraju . ustąpić musieli.
Ksjąże Symeon zajmował się czynnie podzwignie
niem miasta Kijowa, i ot.lbudował uiszczoną przed dwu
stu laty prze� rrata·rów Cerkiew soborną. Peczcrską. Umierając w roku 1471 dopraszał się u Kazimierza, aby
nieletniego syna \Vasyla przy księztwie Kijowskiem utrz;y
mnł. Lecz nicdogadzało to zami..:.róm Króla a nawet Pa
nó,v Rad Litewskich, zaczem księztwo Kijowskie z lenności
w Wielkor�ą1lztwo zamienione zostało, i usta-nowiony nad
niem 'był GasztoU w dostojeństwie Wojewody.

Książęta lenni i uielk.orządcy Ii.ljo,Y•
sey z 1•amienla Litewskiego.
Me n d o g.
Włodzimierz syn Olgierda W, księcia Litewskiego,
książe Słucki.
Skirgiełło, otruty przez Ihumena Kijowskiego.
Iwan czyli Jan synowico Mendoga, w bitwie pod
Worskłą poleO'ł.
Olelko książe Słucki usunięty.
Andrzej Iwanowicz, książe Dru.oki i Słucki.
Swidrygajłło usunięty, w Węgrzech na wygnaniu umarł.
Lenność Kijowska wakuje.
Olc1ko książe Słucki przywrócony.
Symeon Ole1kowicz.
Księztwo Kijowskie zamienione w Województwo,
roku 1471.
Od roku 1471 d o roku 1516.
Kijowianie pamiętni te miasto ich było niegdyś sto
lic=1 wszej Rusi, a bięztwo pierw�zą w panstwic W.ło-
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d�imierza I Jarosława d.zlelnlcą, nlechętole patrzali na
przeisto czenie onego w Województw o ; · d o praszali się
przet o u Kazimierza o przywrócenie mu dawniejszego zna
czenia lenności i o· osadzenie na nJ.ej Michała Olelko i
cza ksiąięcia Kopylskieg·o. Prośby te . atoli nie wzięły .
skutku, i urz�1dzony z o stał kraj za wz orem Polski przez
ustan o wienie w nim Grodów starościńskich i sąd o wnictwa
ziemskieg o; obrząde1' greck o -unicki wpro wadzony prze1;
Metropolitę Izydora , jak o też łaciński rozszerzony przez
D0mi,1iknnów, znalazły oba silną o piekę u rządu. Już od
roku 1232 istniało biskupstwo Kijowskie łacińskie·, które
Missionarz o m Dominikański'.m z n o minacyi Papieżkićj da
wane by"wnło, Kazimierz o sadził na niem Wojciecha Nar
butta księdza swieckieg o.
Zniechęcał s obie takiem postęp o waniem Kij o wianów,
lecz większy nierównie błąd popełnił, zrywając zwhpr,ki
z wiernym sobie h o łdo wnikiem Menglig·erejem Cba�em
Perekopskim, albo wiem władzca ten widząc się być opu
szczonym od Litwy, w cz8sie gdy nastawali na niego
sąsiedńie Ordy Tatarskie,· p oddał się l\'lacho metowi dru
giemu Sułtan o wi Tureckiemu, który wyprawiwszy fl o ttę
na m orze czarne, Meogligereja przy władztwie Kry1nu u
_trzymał, Genueńczyków z Kaffy wyrug o wał, Ukraińskie
i .Mołdawskie przystanie zabrał , Podole , P o kucie i Ruś
czerw o ną 'l,atar o m splądr o wać p o zwolił.
Istniał jednakże śro dek łatwy ·do p o mszczenia się
tych krzywd, a_ razem do przywrócenia supremacyi w Kry
m!e , i d o wstrzymania zabo rów które Iwan Wasylewic�
Car moskiewski p o ,;izynił w .krajach ruskich od Litwy za
,visłych, a tem był o sprzymierzenie się z Ordą Zaw o ł
gań�ką pr.zechv wspólnym nieprzyjaciołóm; umówił też
Kazimierz t o przymierze z Chanem Szachmatem, i zob o 
wią7.ał się d o p o łączenia sweg· o wojska z Tatarskiem u
rzeki Ug·ry. (?dy mu jednak 'Załlrakł o na zasiłkach pie
niężnych do tej wypr:awy, ·nie· stawił się w miejscu, za
czem spieszył się Car z przejednaniem Szachmata p.osy
łając znaczne podarunki i zaleg·ł� od lat ldlku daninę;
wynikło z tąd, że tak jemu jako tet i Perekopcóm wolno
był o napastować ziemie Litewskie. Udało się· wszakżo
Kazimierzowi zagodiió ltuk.ów, z Jdór�J.lli p. okój w roku
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1489 stanął, a Alexandrowi następcy jego w Litwie po
rozumieć się z Carem. - Natomiast trwały nie11rzerwaoie
zagony Tatarów tak w litewskiej jako i w polskiej Rusi.

'Lad I•.ozacJd.
Od roku
1516 "do r oku 1572.
,
Pośród . tego ścierania się Polski i Litwy z Tatara
mi, powstawał z żywiołów dziwnie w jedną całośó spo
jonych lud dotąd nieznany, który będąc nc?.cstnikiem w
ponawianych z Tatarami bojach, sposobił się do d�iel
,niejszych .zapasów, a. równie chcil\'y łu1rn jnk sami Tata
rzy zabiegał im przeprawy przez; Dniepr, aby uniesioną
z Polski zdobyczą z niemi się podzielić. Lud ten siedzh,ł
na pobrzeżu tćj rzeki w jarach g·łębokioh _któremi prze
platane są stepy Ukrainy , jako też- na ostrowiach i kę
pach w korycie rzeki rozrzuconych szukając w tych nie
dostępnych ustroniach bespiecznego schl'onienia, łłlbowiem
składał się ze zbhgów Ruskich i Mołdawańskich� z po
zostałych zabytków po czerni, którą niegdyś Kazimierz
wielki z Podola był wyg·nał, i z buntowników którzy za
sprawą Muchy chłopski rokosz na Pokuciu podn_iesli byli;
strzegł się więc wszelkiej z Polakami ·styc?.nośoi, a 1 u bo
uprawiał rolę i we wsie się zasiedlał, poczytywał wojnę
naje?.diiiezą i połączony z nią rabunek, za cel główny.
's,vojegó działania.
Zbieg wypadkó,v za panowania Zygmunta I. nsstą
pi onycb, pos·tawił na czele teg·o ludu Ostaficja �aszkie:..
wicza włościanina. z dóbr ksią��cia Ostrog·ski-ego, który
służąo napr7.Ód Glińskiemu gdy ten Litwę. zdradzał, a
pote� Csrowi ruskiemu, pozyskał był w raz z i�nemi zwo
lenoikami Glińskiego przebaczenie, zaś w nagrodę poło-.
tonyoh zasług w obronie zamku Czerkaskiego, i okaza
nego m.ęztwa w rozprawach z Tatarami, gdy ci w rukt1
1511 ziemię Kijowską zaj,echali, otrzymał był .s.tarostwa
Czerkaskie i Kaniowskie. Dwojaki - ten urząd d,awał mu,
jurysdykcyą nad krajem przez Kozakó,v osiadłym, której.
on uzył do upor�ądkowania tego ludu trybem wojskowym„
w pułki i chorągwie ab-1 trlll spo�obem mieć siłę �b(ojn1
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�awsze gotową do odpierania pogranicznych nieprzy
jaciół.
\V tym samym czasie zajmował się Zygmunt stary
środkami, Jdóremi by państwo swe od najazdów Tatarskich
uwolnił, i tym końcem przedsięwziął był wojow�ć ich
.własnelJ)i siłami, u7,brajając jedne Ordy przeciwko dru
gim, zaczem ugodził Perekopców że za opłatą 15 tysięcy
czerwouych złotych mi�ó będzie ku posłodzę Polski 30
tysięcy jezdców a dla pewniejszego z3pewnienia się o ich
wierności, zostawać miał w Wilnie jako zakładnik S)D
ich Chana. - Układ ten trwał w swej mocy do czasu
śmierci C6arzyca Diadalt.łyna w ,rnkbd oddnne�o, i niemało
pr:,;yczynili się Tatarzy do zwycięztwa odniesionego nad
Moskwą 110d Orszą; zaledwo zaś o zakładnika _sweg�
troskać się zaprzestali , iż zag·ony po Rusi na nowo roz
puścili. Chan tłumaczył się wprawdzie że na to nie �e
zw�ił, i składał winę na swą lekką jazdę, którą J{oza
kam1, to jest ludzmi nie znnjącemi karności nazywał. Po
,rnał wszakże Król Zygmunt że s·ojusze z 'fatnrami są.
niepewne, �aczem zlecił Przedzisławowi Lanckorońskiemu
Staroście Chm:elnickiemn nby starał si -ę granicę Ukrainy
irnbe:1.pieozyć ten więc J>orozumiał się w tej mierze z
.Das1.kiewic:r.em o którym wiedział że urzątlza w podobnym
celu jRkieś ,rnstępy lekkiego żołnierza nad_· Dnieprem, a
ohad wa dowó·flzcy połąc;r,ywszy swe siły, rozpłoszyli Tala
rów i podstąpili pod Białogrod gdzie znajdowała się zało
ga Turecka. Od twierdzy tej ocl parci i ,rnpy(ani dla czego
poważyli się wkro·c'."',yć na ziemię Sułtana, odpowiedzieli
jak dawniej Chan Tatarski, że uczyn:li to ich Kozacy.
Z tąd pójść miało .w zwyczaj nazywać Kozakami półki
przez Daszki�wioza urządzone, a to nazwisko ·stało się
odtąd �nanem i up.owszechnionem, i rozciągnięto je pó
źuiej do wszystkie,:r9 ludu osiadłego nad Dnieprem.
W pierwszej wyprawie Ląn lrnrońskie2:o z Da_s7,kię
�
wiczem miało być tylko 1200 Kozaków, g,ly jednak po
�nnno ie milicya ta przydać i;;ię może rzeczywiście do
znsłon.ienia ·granic, słuchano chętnie na seymie Piotrkow
skim puedstawienie uczynione prze?. Dns�kiewicz;ft, aby
na kępach Dnieprowych tr;r,ymanycb było 2000 Kozaków
dla bronienia przeprawy przez rzekę, .a 500 konnych do

-<>bjazdów; zao�em· te� Król Zygmuńt pozwolił Kozakóm
osadzić progi na Dnieprze, a Daszkięwiczo_ri nadał zamki
w Krzyczowie i Cieciersku, mógł Ón ,v:ięo już ,, roku
1535 wy,prowadzić w 1rnle 3000 Kozaków,. z ktoremi w
czasie wyp.rawy na Moskwę, wojsku polskiemu dobrze
wysługi wał się.
W tym to czasie Kozacy urządzili się w tak zwane
kosze i podzielili się na kurenie; ·mieli te� 'piesze tmłki
uzbrojone w rusznice, a nawet artyJleryą; szczeg·óJniejszą
ZtlŚ sprawnQ_§Ć okazywali w prze:.,ywaniu progów ua c.zół· nach czajkami zwanych.
Trwnjący z Turkam: pokój, a olrnpione bczpieczeti
stwo od Tatarów datktem 15 tysięcy czerwonych złotych,
doriomagdy do zaludnienia si.ę Ukrainy, w ktorćj możne
ro<lziny · polskie nabywały rozległe ziemie, dr�iej_sza
zaś sZ"lachta osiadała, a niekiedy do kożactwa zaciąg·ała
się.-Uznano więc za rzecz irntrzebną urządzić ku obro
nie tej prowincyi wojsko kwarciane, tak zwan·e z tąd, że·
utrzymywnne jYło z kwarty , to je.st 1, czwartej części
dochodu z Krolewszczyzn. Zarząd nad J{ozak�mi. oddany
był po śmierci Daszkiewicza, naprzód 1'Eliąż�ciu Wisznio�
wieckiemu , potem Zwierzchowskiemu i Olbrauhtowi Łas
kiemu. �astąpiła nakoniec Unija Litwy z PoJską rok.u
1569, a z nią razem wróciły do P,o lski ziemie Kijowskie,
z tym ·waruo,kiem, że sądzić się będą statutem Litewskim,
i używać wolnego wyznania w obrządku· gre,cko-nieunickim.
r

Od roku 1572 do roku 1628.
Usilnie stara.no się w Polszcze o utrzymanie pokoja
w czasie bezkrólewia, które po zejściu Zyg·munta �u
gusts, jako te"ż po wydaleniu si� Henryka Walezego na-·
stąpiło. Jednak;;.e Kozacy któryc'h żywiołem była wojna;
wyprawiali się nieraz przeeiw Turkom i Tatarom, i byli
zawsr.e na nnjmi'< u Hospodarów w ich zwarlach o zie
mię Multańską, zaczem� plątali Polskę w nieporozumienia
- z Tnrk�mi i z Tatarami. Tak to posiłkując Iwonię ki.ią
żęcia Mołdawij przeciw Alexandrowi, �ospodarowi Wo
łoskiemu,, strsszn� ponieśli klęskę ,:V- bitwie pod Brahyło
wem. Było ich wszakże tak wiele, że pomimo doznanego

ubytku puśołó się mogli_ pod dowództwem Bogdana Ro
żyńskl:go w głąb �rymu, gd:de ok�opne popełnili okru
cieństwa i łupieże
Taki sposób wojowania niepodobni się Stefanowi Batoremu, który- chciał mieć w Kozakach obrońców kraju,
r1ie zaś tłuszczę rabującą. Postanowił więc poddać ich_
pod karność wojskową, upatrując w tem środek nsjskn. teczniejszy do utrzymania ich w porządku. Za tym idąc
pomysłem. ograniczył liczbę Kozackiego wojska do 6000
głó,v, i podzielił je na półki, mojące swych Asawułów,
Setników i Dziesiętników, które spisane były w osobny
reje tr, zaczem zwano odtąd Kozaków ty�h rejestrowemi.
Przełożony im też został wódz pod �.�zwiskiem A tamana,
któremu pobyt w Treobtymiro;v '.., ,.. z dodaniem krnju nad
Dniel)rcm, na mil 20 rozlcg·łydi, przeznaczono załogi Ko
zackie stałe wynosić miały w c7,a.sie pokoju głów 2000,
reszta pozostawała na wsiach l pr:;,;y roJi. - Pierwszym
Atamanem tych rejestrowych KozakÓ\V' był .Bog·dan Ro
ty11ski, który zginął roku 1576 przy zdobywaniu okopu
Tatarnkiego pod Josnogi:pdem.
Zd&je się że po śmierci Rożyń,skiego Ko?.scy nio
pilnie prr.estrzegali obowiązku przyjccia Atttmnna z ra
mienia Królewskiego, gdyż ,,. roku 1577 obrali sobie byli
za dowódzcę niejakiego Szaszka, który z namowy Mol- ·
d'wiani'na nazwiskiem Podkowa, u11ającego że jest bratem
zmarłego Hospodara Iwonii, przedsięwzi'ął wyprawę na
Wołoszczyznę w celu osadzenia go na Księztwie, co te�
udało się; lecz Stefan Batory wyrugował go i do odpo
wiedziaJnośoi pociągnął, zaczem Podkowa uka.rnny został
na gnrdle we Lwowie w obecności· Posłów Tureckich i
Tatarskich. - Wysłani też byli Komissarze K'rólewscy do
Niżowców c7,yli Kozaków poni?.ej progów zamie zkałycb,
których przed innemi obwiniali Tatarzy o rozruchy i pu
stoszenin, w celu wymierzenia kary n\ winniejszych, ]ecz
wyprzedzili ten wypadek Niżowcy, cofnąwi;;zy Elię nad
rzćkę Don; cztść ich wsz3kż.� wróciła w roku 1579. na
dawne siedlisko do kęp Dnieprowych. Tych to Kozaków .
nazywano od.tąd Zaporożcami; pośród nich 'powstała pó
źniejszego czasu Sicz Znporozka, śkbdająoa oddzielne ·
stowarzyszenie , � łupiestwa i "' wi,zelkiego bez_prnwla
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głośne. Zaporożcy dopraszali s�ę ll Króla Ste/llna o da•
nie im Hetman21 w osobie Samuel!\ Zborowskieg·o, wy ...
gnanego niegdyś z Polski, za 11opełnione na Wapowskilll
Kasztelanie zabójstwo, a wyprzedzając postanowienie Kró
lewskie w tej mierze obwołali go swym Hetmanem. Nie
"'iele wszakże znalazł u nich powolności Zborowski, gdy
chciał ciąg·nąć za wojskiem K.-ó�ewskiem na wyprawQ ·d o
Moskwy, zaczem nieukontentowany złożył urzędowanie.
Pr;r.eciwnie powiodło się księciu Konstantemu Ostrogskie
mu namówić KozakÓ\V do połączenia się pod nadanym im
atamanem Oryszewskim z wojskiem polskiem. Po powrocie ,
z tćj wyprawy p1·zybyło Kozakóm mnóstwo ochotników z
rozwiązaneg;o po części wojska; to z1Jarzenie wbiło ich
w taką dumę iż w brew rozknzom.. Królewskim zajechali
Mołdawią, zbur�yli forteczkę Jahorlik, spustoszyli 'febi•
nię, i zt.lobyli Bender, z kąd wiele rynsztunku wojennegn
u.p1·owndzili. Wysłane było 11a .ich &lOskromienie wojsko
kwarciane, które odebrawszy im działa, te Turkom zwró�
ciło, i niesforne ich kupy rozpędziło; winoiejszych do
wódzców odesłano po ukaranie do Krakowa, a gdy z ze
znania ir.b okazało się, że zajazd ziemi Multańskićj z
namowy Zborowskiego przedsięwzięli, przypłacił on ży
ciem te złe sprRwy swoje.
S�·awola Kozaków a zwłaszcza Niżowców do t; ...
kiego wygórownła była stopnia, żo Stefan Batory mocno
nad ·tern przemyślał , czyli dla utrzymania pokoju z Tur,.
kaini i z 'fatarami, znieść nie wypada tego niesfornego
wo},,ka, jakoż Zamojski kanclerz niektóre stosowne do
tego wnjoski na S.ejmie 1582 roku czynił. P.r?.yszło na
koniec do skutku za panowania Zygmunta III. ułożenie
Jrnn�tytacyi dla Kozaków według której Niżowcy ·poddani
Eostali władzy Hetmana koronnego , i już odtąd starszy-
zoy swej obierać 'nie mogli, lecz tQ Hetman ze szlachty
JlOls'kiej miał wyznaczać; poprzysiądz tćż musieli �e gra•
nic Rzeczypospolitej nie przestąpią, i wszelki.ego rabunku
zaprzestaną; zabronione im· zostało przyjmowanie lurlzi
obcych do swojego związku· bez zezwolenia· Hetmana;
miał byl na koniec spisany ich rej�str, i wyznaczona zo
stała im płaca ze skarbu krajowego. Kozacy wszakże na
tę konstytucy, niezważojąc' w tym ,rnmym jeszcze rokd
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na czajkach, pod dowództwem obranego !Obie Atamana
Skałozuba Dnieprem się puściwsq, nietylko że kilka
okrętów tureckich na c7,arnćm morzu złupili, ale nawet
miasta Trebizendę i Synopę zrabowali. Ponawiały się
kilkakro-tnie te najazdy na ziemię Turecką w ślad któ
rych następowały skMgi ze strnny 'furków i Tat�rów
Krymskich, z odgrażaniem się l-vojn:ą, jeżeli rychło takim
bezprawiom nie będ7.ie zaradzono. Upoważniony więc zo
stał I1etmRn Zamojski do zregcstrowania Niżowców , i do
doprowadzeni, wydanej konstytucyi do skutku. Wysłd
on nad progi Jaz.łowieckiego starostę Sniatyńskiego z ko
misarzami, w. celu uregulowania Kozaków, i dla założc-,
nia pod Krzemieńczukami twierdzy , ku zatamowania im
przeprawy Jirzez Dniepr; starano się zsrazem o naprowa
dzenie między nimi Unii kościelnej, jako środka nnjsku
teczniejszcgo do i�h uspokojenia. Aliści kroki te coby
miały uśmierzyć lud niesforny, rozdrnżniły go, i ten mia
ły skutek, iż go do buntu prneciw Polszcze pobu�ziły.
Zara,� w roku 1592 szlachcic z Podlasia jmieniem
Kosińskij stanąwszy na czele .Kozaków, pod pozorem bro
nienia wolności wyznania ' rabować p�rnzął dobra szla
checkie . i kośoioły unickie na Podolu i w Kijowskićm, ale
. zbity 11& głowę pod Piatką. przez księcia Ostrogskiego,
zale1h\o·o że us�edł z'życiem. Nie odstręczony takiem nie
powodzeniem zabie,rał się Kosiński do s1;turinowania zam
·k11 Czerkaskiego , gdy napadnięty przez księcia Wisznio
wieckieg·o w raz z kilkuset towarzyszami poległ. Kozacy
obrali � jego miejsce Atamana nar..wiskiem Łobodę, któ
ry ich na Mołdawią prowadził, i pod twierdzę Giurg:ie
wo g1b1ie wolny odbywał się jarmark podstąpiwszy, z,g'fo
madzonycb tam kupców zrabował, Podobnym sposobem
gościli w roku następującym po całych Multanach, gdzie
nawet miasto Jassy splondrowali, i obóz Hospodarski pod
\.
Cecorą �nieśli.
.
Jednocześnie inny wódz nazwiskiem Nalewajko prze
prswił się przez góry do ziemi Siedmiog·rodzkiej, ale zna
lazłszy tam Hilny odpór wrócił na Podole; tu zmówił się
z poshlnniksmi książęcia Ostrogskiego naczelnika dyzuni
tów, względem rabowania kościołów unickich i dóbr tych
Biskupów ruskich, którzy poł'lozyli się byli z k ościołem
4
D.zieje Król•.Pobk. · To.rn II,
.
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katolickim; z podobnćj namowy Ataman Lobod3, rabowsł
,� Kijowskicm dwory szlachty unickiej. Wyprawiony prze
ciw Kozakóm Hetman .Żolkiewski zniósł partyją Nalewajki
pod Bracła.wiem, a nieco później Łobodę pod Białącerkwią
i 'doka'Zał tego, że kraj po prawym brzeg·u Dniepru uspo
koił. Wtedy postanowiła starszyzna· Kozacka w poro�m
mieniu z Zaporożcami przenieść si� na stepy, i już prze
prawiać zaczęli się Kozacy przez ..:""' ulę gdy A.talllani ich
nadzieją doznanćj wielokrotnie powolności ze strony Pol
skiego rządu ujęci, poddali się Żołkiews'kiemu na łaske�
Za ich przykładem poszli Zaporożcy; Nalewajko za głó
wneg·o sprawcę rozruchów poczytany' odesłany został do
\Varszawy po ukannie. Roztropne a razem dzielne środ
ki których Żołkiew ski użył ku poskromieni-u Kozaków,
miały ten skutek, i7' zachowywali się spoko)nie i nawet
rloJć uległe względem Polski. Takie i,;h postępowanie
spowodowało Króla Zygmunta że umyślił użyć ich do wy·
prawy 1irzeciw Szwecyi zamierzonej , tymczasowo zaś
w kamp:rnii Inflanckiej pod Zamojskim i Chodkiewiczem
obok wojska polskiego potykali się, lecz .zarazem kraj
ubogi wycienczali tnk dalece 1·abunkami iż wojsku regu
larnemu z ich powodu na żywności zabrakło. Obszerne pole wyuzdania i łupiestw otworzył Ko
zakóm Mnisz;ech \Vojewoda S�ndomirski, g·dy własnemi
siłami wprowadzając zięcia swego Dymitra na stolicę Ca
rów Moskiewskich, przyjął w żołd znaczną liczbę Zapo
rożców. :Miało ich być 14 tysięcy w jego służbie, pomię
dzy które mi 8 tysięcy jazdy. Le�z przekupieni przez Bo
rysa Godunowa odstąpili oni Dymitra w bitwie pod ni
żnyni Nowogrodem, i cofnęli się nawet z kraju Rossyj
skiego. W ogóle Kozacy niechętnie wojowali z wsp�ł
wyznańcami a poniekąd rodakami swemi Rusinami, i sko
remi l,yli tylko · do wypraw na Wołoszczyznę i przeciw
Turkom, gdzie wiele czekało ich :,i;rlo.byczy. Jakoż już w
roku 1606 puścili ·się 'pod Warnę, i· �achwycili tu łO
okrętów Tureckich, z bo�atym ładunkiem. - Nowe to po•
gwałcenie ziemi T�reckiej f-lprowadzilo w odwecie najazd
'l'ataró,v na Podole i na Ruś czerwoną, _zac�em · scym
. roku 1607 ponowił rozporządzenia wydane roku 1590
względem Kozaków, i zlecił starostóm pogranicznym sci
sle jego wykonanie; międ1,y innemi baczność na to,
J,
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ftby z okręgu Treclitymi.rskleg·o nie wychodzili l po wsiach
nkrai;\skicb ludzi do związku swego nie .zaciągali. Roz
porząd�enię to obostrzone zostało surowszemi przepisami
w roku 1609 gdy Koznoy wdawać się zaczęli samowła
dnie w sprawy .l\'Joskiewskie, al bowiem Zygmunt Ili. za
myślał już wtedy o oEtadzcniu Królewicza Władysława na
tronie Carskim , a tern samem zbliżyć chciał upadek Dy
mitra Samozwańca, któreg·o Kozacy posHkow� li. W tym
też ducb·u uobwslono na sejmie roku 1611 aby Kozaków
do wypraw żt\dnych, chybaby w najnagJejszej kraju po
trzebie, nie używano, a znajrlnjącym się .pod ów czas w
kraju Moskiewsk,im ustąpić z niego kazano . Słuchali roz
kazu tego .Kozacy, nle zaledwo do Koszow swych wró
ciH, g·dy obrnws�y sohie Atamana Piotra l{unaszewicza,
Saobajdaczym prze:,;wanego, zajechali Krym, splondrowali
Knffę i inne miasta, i· wielką moc bydła uprowadzili.' Po
mścili się tćj krzywdy Tatarzy na Polszoze rabując Po
dole, a tak swawola Kozaków sprowadzała na. �iemie Ru
skie najsroższe klęski. Stanęła więc na Seymic r. 1613
uchwała nakazująca KozłlkÓm spokojność, pod winą ogło
szenia ich za nieprzyjaciół ojczyzny, i dany był rozkaz
Hetmanóm i Starostóm, .aby użyli wojska kwarcianego na
. poskromienie nieposłusznych. Rozka?.iy te nie wstrzymały
wszakże Konaszewicza od wyprawy na morze czarne
· grliie Kozacy znisz'czyli flottę Turecką o sześciu okrę
tach i 27 mnieszych statkach; zbrojownią Sułta11ską w
Trapezuńcie i miasto Synopę spalili.
Takie gwalty którym ze strony Polski zajętej wojną
w Moskie nie zaradzano, spowodowały Turków do zbu
clowanir, dwóch twierd?.i u ujścia Dniepru, aby tam Ko
.zakóm wybieganie na morze zatamować; Hetmana Żół
kiewskiego zaś skłoniły odgrażania się obrażonyc.h Tur
ków do wvdania im Cbocima i do odstąpienia od wszel
kieg;o wpływ� do spraw Moł.dawij. �. Z powodu ·więó
swawoli Kozackiej, u�raciła w tej stronie Polska jedną z
najdawniejszych swycJ1 , lenności i przedmurze od potęgi
Ot.omańsldej.. Turcy wszakże· nie pof)rzestając na tem, po
szukali Kozaków w własnych ich ·siedzibach, lecz tu
pobici i utraciwszy ośm galarów, patrzyć musiell jak
Kozacy aż pod mury Stambułu zapędzali się.
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Wtedy Seym roku 1619 postanowił częsmowe ro�
brojenic Kozaków, aby pewna tylko ich liczba na żołdzie
Rzeczpospolitej zostawała, i-nni ustąpić musieli ze swych
KoszÓ\V i Kureni, wydawszy trąby swe i chorągwie·, i jut
nigdy do wypraw za granicę kraju należeć nie mieli. Ku ułntwieniu wykonania teg·o rozp,orządzenia podmówio
no 8000 Zaporożców do prqjęcia służby pod imieniem
LisowczykÓ\� u Cesarza Ferdynandn. Gdy jednnk przyby
wało tym sposobem nieprzyjaciół 'l'urkóm, którzy z Cesa
rzem w \,Vęgrzeeh wojnę prowadzili , obrażeni taką jak
nazywali wiarołomnością Turcy zerwali pokój z Polską,
a nastąpiona przy rozpoczęciu ,vyprawy klęska pod Ce
corą , w której mężny Żołkiewski z wyborem wojska pol
skiego polc�ł , zapowiedziała smutne na dal wypadki.
W takim rzeczy stanie, Seym ro.ku 16�0 cofnął roz
porządzenie względem Kozakow wydane w roku poprze
dnim,. i ogłosił że przyjmuje ich W8zystkich w żołd i pod
rozkazy_ H�tmana koronnego oddaje. Ataman Kunaszewioz
był temu rozporządzeniu posłusznym , i połączył się �
wojskiem polskiem obo�ującem nnd Dniestrem pod sprawą
Chodkiewicza, w 30 tysięcy Kozaków z'achęcony jak się
zdllje witlokiem zrabowania niezmiernie bo.ę:ateg·o obozu
Tureckiego. Gdy jednak więcej na tem zależało Polszcze
aby pokój utrzymać, niżeli niepewną w skutkach swych i
ze wszech wzg·lę<1Ó\V nieu�yteczną wojnę prowadzić, my
śleli przedcwszytkiem dowódzcy wojska polskiego o prze
jednaniu Turkó-,"·, a poniewa� okaznło się, 7.e Tatarzy z
jednej n Kozacy z drugiej strony, byli przez najazdy swe
w ziemiach ol:u państw przyczyną zncho1:!zących m�ędzy
niemi nieporoz.umień, stanął pokój ugruntowany na tej za
sadzie, że jednych i drugich swa.wola. poskromioną zosta..,
nie. Taki układ w brew przeciwny nadzicjóm któremi
żywili się' J{ozacy , przejął Ktinaszewicza żalem; złożył
więc Hetmaństwo, a w nieukojonym s1nutku że, dopoma
gał Polszcze w wojnie ze wspóhvyznańcami w Moskwie
i widział znikające korzyści, których sobie óbiecy wał po
teraźniejszej wyprawie, udał się do Czertów w cerkwi
:peczarskićj w Kijowie, którym oddawszy nabyte rabun
kiem skarby, ,na pokucie życia dokonał.
Zaledwo wszakże Kozacy do domów wrócili, gdy
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już o nowej napaści państwa Tureckiego przemyślać mię
dzy niemi zaczęto. Jakoż pozbywszy się wysłanych w
celu trzymania ich na wodzy ko,;nisarzów polskich , wy
prawili się roku 1624 os morze 1 cz,iroe, a wylądowawszy
pod Stambułem , stolicę tę tRką trwog·ą napełni,li, że za
warować musiano łańcuchem przystęp do jej portu, i
wziąść się spiesznie do uzbrojenia Seraju Sułtańskiego.
Podobny temu najazd ponowili w roku 1626, nie
ulęknieni potrzebą mierzenia się z flottą Turecką, przy
ozem wszakże znaczną ponieśli klęskę, i wielu z nich
którzy się
niewQlą dostali, przypłaciło śmiałość niei:oz
ważną śmiercią w męczarniach nsjokrutniejszycb. Wy
słany dla zaradzenia takim bezµrawióm które Polskę na
.nową wojnę z Turkami narażały Betmnnn Koniecpolski.
umiał poskromić Kozaków, lubo że we 25 tysięcy stawili
mu c�oło. W roku 1628 porównała ich ustawa Sejmowa
z wojskiem kwarcianem, i prz�zoaczając wyłącznie do
strze�enh, g·raoicy od Tatarów, wszelki.eh wypr�w po
t,lronnyoh zabroniła.
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Od rok u 1628 d o r o k u 16.6.5.
Poznawano wszakże w Polszcze że ustawy nie
wiele· sk�tkować mogą w7,ględnie ludu Ukraińskiego, po,
kąd w różnowierstwie z resztą mieszkańców zostawać bę
dzie, albon•ieJD 'Y u.Jegłości swćj zachwiany poduszcze
niami duchowieństwa unitóm nieprnyjaźnego, był zawsze
skorym do nieposłuszeństwa. - Starano się więc usilnie
doprowa,lzać clo s.kutku połączenie jcg:o � kościołem ka:
tolickim które byłoby w istocie najsiloiejsz;em ogniwem
w związku z narodem Polskim.
Aliści stało się , że zabiegi w tym celu czynicne,
przeciwny ,zamiarowi ich wzięły skut.ek. Rozjątrnyiy zaś
do reszty lud Ukrftiński ucisk doznawany od szlachty pol
s�1eJ która w ich kraju. dziedzictwa poMbywała, a wię
ećj jeszcze bezprawia arędarzów żydowskich trnymają
cych od niej ,yioski w dzierzawie. Napróżno więc Ko
niecpolsk;i budował n�d Dniestrem �amki w celu utrzy"";'
manii.\ Kozakó,v w uległości, rzucone było nasienie nie
nawiści, i podniecone zarzewia, które roztlić się miały w
p. ożn r nisz.cząor., �akoż porwali. się l{oz�cy, nieba� em na

54
wojsko Polskie w Ukrainie rozłożone , i pod obranym sn.
mÓwładnie Atamanem Pawlukiem , stoczyli bitwę niedaleko
Korsunia dnia '1.6. Grudnia. 1637 roku; pierwsze to do
świadczenie buntu nie powiodło się, gdy 6 tysięcy Ko
zaków poległo, a schwytany Pawluk i kilku ze starszy
zny na gardle 'Ukarani zostali, poczem zaraz ogłoszone
było prawo znoszące "szystkie swobody l{ozaków, i po
równywające ich z inne mi włościanami Ukraiński mi, to
jest oddające W poddaństwo s7,lachty. Utrzymano w praw
dzie 6 tysięcy Kozaków rejestrowych , ale i ci już nie
Atamanowi lecz Komissarzowi polskiemu podlegać mieli •
.Rozporządzenia te skutkowały zaledwo miesięcy kil
ka, gdyż z wiosny roku 1638 obrany Atamanem przez
Kozaków nad progami osiadłych Dymitr Hania , poszukał
pomocy u współbraci zamieszkałych nad Donem i u Ta
tarów Krymskich, a lubo przez Mikołaja Potockiego był
pobity, nie poddali się przecie Kozacy, lecz przez układy
nierzetelne wycienczali czas, w podjazdach zaś wygubiali
wiele żołnierza polskiego. rre wypadki naprowadziły nie
których autorów na domniemanie że \Vładysław IV. bun
tóm tym pobłażał, i w ogóle poskromienie Ukraińców we
dług ucł:nvał Sejmowych zwlekał , a to z widoków poli
tyki zawiłej i z osob·steg·o interessu , jakoby spodziew&ł
się znaleźć w niob sojusznikÓ\V do rozszer.lienia w Pol
szoze władzy Królewskiej, l11b też w porozumieniu z We
necyą chciał ponowić wojnę z Turkami. - Jak .bądź rze
czy te miały się, pewna jest że Władysław pogodzi6
chciał umiarkowaniem sprawę różnowierców, Kozi�l{Ów zaś
łagodził w tem zapewnie celu , aby nie narazić ojczyzny
ua wojnę domową. - Stało się przecie że pomimo takiej
ze stroo·y Króla powolności, hasło do tej wojny dał Bog
dan Chmielnicki , przeniewierzony w kozaka szlachcie
polski.
Człowiek ten namiętnościami miotany, i posuwający
dumne 2Jądze aż do nadziei , że ug·runtuje dla siebie u
dzielne państwo na Rusi, zag-rzewał Zaporożców do buntu,
pod pozorem że dopomina się dla ucisnionego ludu Ukra
ińskiego utraconych swobod, i wolności wyznania. Prze�
niego nabyły sprawy Kozackie znamie fanatyzmu religij.
nego ipolityoz�ej dążności, na których im dotąd zbywało.
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w pierwszej rozprawie u żółtych wód � oddziałem woj•
sim polskiego którym dowodziił Stefan Potocki, zniósł go
Z_!.lpełnie; w drugiej pod Korsuniem wziął w niewolę Het
manów polskich, Mikołaja Potockiego i Kalinowskiego,
tudzież L>enbofa i Sieni11wskiego, poczem twierdzę na o
strowiu Kudak z łatwośoią zajął. Takim powodzeniem
ośmielony przedstawił Krlllowi użalanie się ludu Ukraiń
skiego, w sposobie więcej podobnym do warunkÓ\V trak
tatu niżeli do skargi; _możeby do ugody było przys�ło,
ho w rze..czy s11mej Koza.cy mieli po sobie słuszność, lecz
w tym ,yłaśnie c�asie �eszedł ze świata Władysław, a
książe Wiszniowiccki dowodzący w Ukrainie zadniepr
skiej o żadnych układach słyszeć nie chciał, ale odgrażał
.się Kozakóm ciężkiem ukaraniem ich zuchwałości.
Nie przyszło w prawdzie do bitwy, bo tej unikał
Chmielnicki oczekując ot.I pow iedzi od Króla , lecz g·dy
książe Wis;,rniowieoki jął się u.ciskać lud wiejski pod po
zo.-em że ten łączy się z buntownikami, ro�winęła. się w
Ko,rnlrnch niepohamowana zawziętość. Nasadzony przez
Chmielnickiego Asawuł Krzywonos na11adł na Pobreby
szc.ze dobra Wisznfowieckiego i spęd'.z.iwszy ludnośó Ka
tolickiego \l'yznania do kościoła, tam ją wymordować ka
ZJlł. Na to hasło w całej Ukrainie włościanie porwali się
na szlachtQ i żydów , których dla większej obelgi w ·r:.13
z p.sami wieszali. Nawzajem \iVisznio-wieoki karał srodze
tych, których w moc swoją dostał.
Rozpoczęła się więc potl wróżbp sromotnej dzikości,
ta dług·a i krwa�a walka, w której Po-Iska ciężkie od
niosła blbrny, a przyczyną jej był sejm kon wokajcyjny,
który co miał słuchać pokr7,ywdzonych , pojąć ilawet teg·o
niechciał, aby wolno było cb.łopóni uskarzać się na swych
panów, a pohańoóm traktować ze Stanami Rzeczpospolitej.
Jakoz uchwały teg·o Seymu przemawiały tylko o :rokoszu
! o buntownikach , którym nakazywano nieodzowne l)Od
danie się i cierpliwe przyjęcie ,vymierzonej na nieb kary.
- Stało w prawdzie ku poparciu tego wyroku 36 tysięcy
wojska PoJskiego pod 'Konstantynowem i Piławcami, a
taka siła wystarczała na zniszczenie Kozaków; wojsko
to dowodzone przez trzech Regimentarzów niezgodnych
,. sobą, i ulegających dodanym do rady 26 Komisarzóm,
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było w działaniu swćm uniewładnione , zaczem też roz�
pierzchło się dnia ,23. Wr_ześnia 1648 roku na sam od
głos, że liczne zastępy Tat�rskie przybyły Kozakom w
pomoc. - To zdarzenie zgubne pod w.r.g·l em politycz
; , albowiem
nym, posłużyło jednakże do ocalenia wojsR
Tatarzy i· Kozacy zająwszy się plondrowa em bog·atego
obozu polskiego, dali czas rozproszonym hufcóm do po
łączenia się na nowo. Musiały une jednak ustępować k,1
Wisie, przezco odsłonięty został Lwów; tu zatrzymał się
znowu Chmielnicki dla wybrania znac�rnego okupu od
miasta; to samo uczynił pod Zamościem, gdzie schroniło
się było mnóstw-0 rodzin szlacheckich •. - Odbywała się
tymczasem Elekcya Jana Kazimierza , 'a w ślad jej koja
rzyć się zam�ęły kroki p·ojednawc?.e. Przybył nakonieo
posłańcy Królewski zwiast11jąo Chmielnickiemu bubwę
Hetmańską i z:.l:pełne przebaczenie , byle by ·na Ukrainę
wrócił i tam doczekiwAł się spokojnie dalszy-eh postano
wień wzg·lędem tej prowincyi. W rzeczy samej nakazd
Chmielnicki odwrót ku Kijowu. Tu powitało go Ducho
wieństwo pochlebnym na�wiskiem wybawiciela ludu·, a
posłaniec od księcia Siedrni9g;rodzkiego, od Hospodarów
Mołdnwij i Wołoszczyzny, od · Kozaków Dońskich i od
Tatarów, powinszowaniami, rokującemi uznanie niepodle
głości Ukrainy; w imieniu Sułtana· podany mu był paiasz
kosztowny, kaftan i buriczuk, ·w' raz � uwiadomieniem że
Pasza Sylistryi odebrał ro;r,kaz wspierania go wojskiem,
Nie dał on się wszakże od wieść temi oświadCYzeniami od
doczekiwania się postanowienia Królewskiego , jakoż w
rzec7,y. samej nadeszły � Warszawy insygnja godności
Hetmańskiej, i warunki do układu z l{ozakami. Lecz
tych nie pr?.yjęła ich starszyzna i
podanych nawzajem
punktach, domagała się oprócz zupełnej wolności wyzna
nia i przywrócenia ludowi Ukraińskiemu dawnych jego
swobód, przypuszczenia dizunitów do wszelkich godności
w Województwie Kijowskiem i ·Bracławskićm, krzesła w
senacie między, Biskupami poIskiem i dla Metr.opolity ru
skieg·o i pomnożenia wojnka E:ozackicg·o rejestrowego, do
40 tysięcy..
· Punkta te nieznalazły posłuchania na seymie, za
czem wojna stała się nieodzowną,. i Król sam dowództwo
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nad wojskiem objął. Z drugiej strony Cbmielnlckl wy
stąpić miał według niektórych Kronikarzów na czele 300
tysięcy zbrojnego ludu , między którym było 160 tysięcy
Tatarów, i � taką to siłą posunął się pod Zbaraż, gdzie
wojtiko Polskie leżało' obozem. · Opssn.li ten obóz Kozacy,.
doczek�jąc się poddania oblężonych przyciśniętych gło
dem i niedostatkiem amunicyi. Tym czasem postępował
z wolna. Król, ściągając po drodze rozprószone komendy,
i szlachtę z Województw. Stanął nakonieo pod Zboro
weni, lecz był tu wnet od przemagającego liczbą nieprzy
jaciela obsk�czony, i zanosiło się na to , że oba wojska
polskie poddać się będą musiały, gdy ujęty datkami Chan
Tatarski, sprawy Koz-aków odstąpił. Osłabieni takim od
padnięciem sprzymierzonych, musieli także traktować l{o
zacy o pok6j i prny��ło z nimi dnia 19. Sierpnia 1649
roku do ugody, pod warunkami które przywracały Ukrai
nie zupełną wolność, a uniją kościelną na Rusi niemal
całkiem niszcz;yły. Ocalone było w prawdzie tym sposo
bem,., wojsko Polskie od zguby , a z nim kraj od nsjcięż
szej klęski , utyskiwano jednakże w Polszcze na nnstą
pioną ugodę, i obwinia_no_ Króla o zbyteczną powolność„
Z innej strony znalazły się najwięks:1.e trudności lokalne
w wy�onaniu warunków układu. -T Z tego wszystkiego
wnosić się dawało, że zawarty pokój nie będzie mi8ł
trwałości; jako·ż zerwany już był rokn." następującego, a
dnia 11. Lipca 1651 pr�yszło do bitwy pod Beresteczki�m
w której Kozacy na głowę 1rnraźeni, przystąpili dnia 28.
Września do zawarcia ntlwych. układów w Białejcerkwi�
Te były mnićj dla nich dogodoemi niżeli spisnne w Zbo
towie, jednakże utrzymywRły wolność i niepodległość ko
zacką w Województwie· Kijowskiem. - Kraj ten. przeto
stał się miejscem przytułku dla chłopstwa. Województwa
Bracławskiego, które pod władzę l'olski wracało, a gdy
z tąd wynikło niebawem uciążliwe jego przeluduienie,
wyjednał Chmielnicki u Cara wolne prz�siedlenie dla przy
byszów na ziemię ruską, około Charkowa i Rybna. W ogóle zawarty z Kozakami układ , tyle wad w sobię,
mieścił, że wykonanie onego naJwiększym podlegało tru
dnościom. Przyszło więc niebawem do zwady, a od zwa-.·
dy do boju, w którym oddział wojska polskiego pod sprawi
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Hetman" Kalinowskiego pod Bracławiem w pie,i. wycięty
został.
Na odgłos tego wypadku sposobiono się znowu ,Y
Polszcze do wojny, a to z takićm natężeniem, iż Chmiel
nicki zatrwożony zwoławszy pod koniec roku 1653 star
szyznę Kozacką, przedłożył jej do rozwiązania pytanie,
czyli nie wypada poddać się Curowi, który potrrlfi zasło
nić. ·Ukrainę od zemsty Polaków.� Na ponowione to py
tanie w dzieii wniebowstąpienia pańskiego roku 1654,
ode2.wał się lud jednogłośnie, że połączyć się z Carst\Vem
należy. Wyp.rawieni więc byli do Moskwy deputowani
Kozacy, którzy poddanie się zaprzysięgli, ze strony Cara
opiekę i najkorzystniejsze warunki zapewnione mieli.
'l�aki wypadek doprowadzał bezpośrednio do wojny
między Polską a Moskwą, jakoż uiebawem 40 tysięcy
wojska Moskiewskiego wkroczyło do Litwy; inny jego
oddział, obległ Smoleńsk; trzeci osadził Kijów. - Zo
strony ·Polski wystąpił (Hetman fladziwił w 8 tysięc·y lu
dzi które prowadził na odsiecz Smoleńska, lecz porażony
pod Szkłowcm cofnąć się musiał, �aczem Smoleńt-k pod
dał się Carowi. Pou·iotlło się te� Moskalóm zająć Wi
tepsk. Przeciwnie dział� się na Podolu i Ukrainie, gdzie
wojsko Polskie pod sprai\vą Stanisława Potockiego i Lanc
korońskiego, po zdobyciu kilku obozów Kozackich, znio
sfo zupełnie Chmiel.nickiego 110d Stawiszynem. w�żył sif
więc na przemian los wojny, !f<ty niespodzianie wkro
czyli Szwedzi do Polski od Inflant i od Pomorza. Ni.e
bawem połączyli się ze Szwe,tami ksiąięta Pruski i Sie
dmiogrodzki, a gdy tylu nieprzyjaciołóm siły Polski, mio
tanej niezg·odą własnych obywateli, oprzeć się nie podo
łały, nastręo::,;yła się sprzymier�onym myśl podzielenia jej
międ7,y siebie. - W takim zbiegu okoliczności upatrywał
Chmielnicki łatwość do osw odzcnia Ukrainy, i daL zą otu
chę u tworzenia dla siebie ud7,;ielnego księztwa H.uskieg·o.
Pospieszył więc pod Lwów, które to miasto cięikim oku
,pem zasłonie się musiało od rabunku. Tu wszakże poja
wiły się ślady nieporozumienia między Chmielnickim a
Moskwą i s�wedami , !\lbowiem nie�zczęśliwemu w boju
Janowi Kazimierzowi powodziło się dziwnie w układach;
jakoż przez nie kilkokrotnie odzy kał to, co los wojny
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był wydarł. Teraz te� umiał przemówić na swą stronę
Chana rratarskiego; ująć obietnicami książęcia Praskie
go; i zawarł był przymierze z Cesarzem i z Daoiją.
· Zagrożony był więc Chmielnicki przez .Tatarów, któ
rzy go do odwrotu nietylko ż� zmusili, ale domagali się
po nim, aby się Polszcze poddał; w tedy więc poznać
mógł 1 że utworzenie sobie udzielnego księztwa na Rosi,
o którym od dawna marzył, nie było łatwćm do wyko
nania przedsięwzięciem. Nieufając więc pomocy Króla
Szwed�kiego który z małćj Polski wyprowadził był swe
wojsko do Prus, ani obietnicóm Ragoczego księcia Sied
miogrodzkiego, k'tóry o zaborze czerwonej Rusi na wła
sną korzyść zamyślał , cofnął się Chmielnicki na Ukrainę,
a tam w obawie zemsty ze strony Polaków, ponowił w·
roku 1656 akt poddania się Carowi. Aliści dostrzegł nie
bawem że opieka Moskwy nie jest zabespiecz1tjącą, al
bowiem zanosiło się na v.godę między Janem J{azimie
rzem a Carem; zaczem od Cara i od Sułtana �achodziły
usilne wezwania, aby Kozacy zaprzestali niepokoić Pol
skę'. W ty m stanie znajdowały się sprawy Ukl'aiuy, gdy
Chmielnicki dnia 15. Sierpnia 1657 roku umarł, postano
wiwszr nieco wprzód na Hetmaństwie syna sweg·o Je
rzego.
Temu ile 16 letniemu młodzie11cowi przydała star
szyzna· Kozacka opiekuna, w osobie \Vyhowskiego 11isa
rza polnego, a przezto zmieniły się niespodzianie stosunki
Kozaków z Polską, albowiem Wyhowski sprzyjając jej
potajemnie, wyjedn?ł ·napr7,Ód u Cara usunięcie Jerzego
Cbmielnickie'go od Hetmaństwa, i nadanie sobie tej god
ności; poczćm wszedł w układy z Królem Janem Ka7.i
mierzem i zawarł dnia 16 Września 1658 pakta w Ha
dziaczu, mocą których Ukraina, to jest Województwa Ki
jowskie i Bracławskie wracały pod zwierzchność Polski,
' z warunkiem jednakże wolnego wyznania; zniesienia ko
ścioła unickieg·o na Rusi, przyjęcia do Senatu Metropo
lity i Biskupó,v ruskich, tudzież Wojewodę Kijowskiego,
i kilku urzędników senatorskiego rzędu, i powiększenia
liczby KozakÓ\V rejestrowych do 30 tysięcy.
Tak niespodziane odpadnięcie Kozaków od Moskwy,
,;powodowało Cara do wypowied�enia zawartego z lfolsk11
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rozejmu, i do wyprawi:mia wojska nad Dniepr. Te pora
ził i rozpłoszył Wybowski w bitwie nad 0?.ieszną , po
ozćm �arnz Kozacy którzy przy wojsku Carskiem znaj
dowali się, na stronę Ukraińców przeszli. Natomiast Je
rzy Chmielnicki pobudzał Sicz Zaporską do odenvania się
od· związku z f\ozakami przeddniepq,kiemi, i został przez;
nią Hetmanem obwołany. Pospieszył tam Wybowski, lecz
nie tylko że rokoszu uśmierzyć nie poj)ołał, ale widząo
Kozaków swych przechodzących on stronę Siczowych, u
chodzić· musiał do Polski, gdy tym czasem ·Chmielnicki „
otrzymał od Cara potwierdzenie na Hetmaństwie. Wy
padek ten niszczył skutek układó,v Hadziackich, a tem
samem zapowiadał ponowienie wojny z Kozakami, g·dy
w tem stav,ęły pakta Oliwskie które przywracając pokój
między Polską a Szwecyą, uwalniały ją od nieprzyjacielĄ
najniebespiecznicjszego, zaczem rozstrzyg·nąć się miała
rzecz o posiadanie Ukrainy z samym tylko Carem.
Wkroczył niebawem wódz Moskiewski Szeremetów
na Ruś, i nie znajdując odporu w kraju ogołoconym z
wojska, posunął się a� pod Kraków, ale ściąg·ały się ju�
chorągwie Polski.e dotąd zajęte w Prusiecb bojem ze Szwe
dami, a te zniosły ruskie wojsko, gdzie tylko je nadybały.
Dnia 26. Czerwca 1660 Kniaź Chowański na głowę po„
bity pod Lachowiczami ustąpić musiał z LHwy; w ódz
Szc:,:erba utracił w· .drugiej bitwie 15 tysięcy wojska.
Szeremetów obskoczony pod Lubarem, ratował się ucie
czką ku Cudnowu, gdzie szukał połączenia Bię z
Chmielnickim obozującym w Slobodyszozach. Między nie
mi stanęło wojsko Polskie, n te napadłszy naprzód ua
Kozaków, zm12siło ich po krótkiej rozprawie do poddania ·
się, poozćm opasało obóz Szeremetowa, który zwątpiwszy
o ratunku złozył broń, a zrzekłszy się imienien� Cara
ws?.clkich praw do Uk�ainy, i przyobiecawszy wynag·ro"'
dzenie kosztów wojennych w Summie 60 tysięcy Talaró,v,
oddany był Tataróm w rękojmią przywrócenia Polszcze
miast Ukraińskich.
Dowodzący w Kij.owie kniaź Bor,ityński,. a w Niży
nie Samko Ataman nakaźny Zaporozki, wzbraniali się
wsHkże od wydania tych twierdz, które zdobywać Polacy
musieli , zaczem też wyprawa tak pomyślnie ro�poczęta,
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ten tylko miała skutek, że· kraj przedc1nieprzańeki w Ki
jowskiem i w Litwie , od nieprzyjaciół uwolniony został.
- W Zadnieprzańskiem utrzymał się Samko, i ponowił �
Zaporożcami przysięgę wierności Carowi. Rozdwojony był
więc lud Ko:,,;acki, gdy część jego pod Hetmanem Jerzym
Chmielnickim uznawała się podległą Polszoze, draga pod
Atamanem Samkiem Carowi.
Nieporozumiewający się JUZ Kozacy wszczęli m1ę
dzy f!Obą boje których celem było wyrugowanie się na- wzftjem z kr1lju zajętego. - W tedy słabego serca Chmiel
nicki zło�ył Hetmaństwo, na które wyniesiony został szwa
gier jego Paweł Tetera, gdy jednocześnie na Zaporo�m,
Kozacy usunąwszy Samkę od urzędu , mianowali Atama
nem Brzuchowieckiego.
Zamyślano tym czasem w Polszcze o uspokojeniu
Ukrainy; zbierały się zastępy, i gdy połączył się z nie
mi 'fetera w 2-1 tysiące Kozaków, ujrzał się Jan Kazi
mierz na c?.elc 90 tysięcy wojska , z którem przeprawiał
się dnia 13. Listopada 1663 roku za Dniepr. Tu powo
d1.iło się orę:irnwi Polskiemi, lecz nieprzychylni Kozacy
widząc całę Ukrainę zad nieprską w moc Polakó,v prze
. chodzącą, _poczęli buntować się w prz�ddnieprskićj. Wybowski osadzony w Kijowic w godności Wojewody, ob
winiony o sprzyjanie tym poruRzenióm , stawiony został
przed sąd ·wojenny i rozstrzćlany, c,o ws�ak�e buntu nie
poskromiło� Mczćm Król odchodząc do Litwy , polecił
C1.arnieckiemu Hetmanowi, obejmującemu ·dowództwo w
Ukrainie, aby '\YrÓcił za Dniepr, i ograniczył się na utrzy
mani11 się �rzy kraju i,o lewćj stronic tej rzeki poło
żonego.
, Cofnął się więc Czarniecki pod Czehryn, odebrał
Teterze Hetma11stwo, Jerzego Chmielnickiego , który był
postrzyżony na z�konnika , w raz z Biskupem Kijowskim
w więzach do Polski odesłał ,\. wyrzucić ka?.&� z grobu
Ćialo Bochdftna Chmielnickiego i syna jego Tymoficjll, aby
zatrzeć upominki buntu upokorY.eniem i przemocą. Gwał
towności te oburzały w prawdzie lud ukraiński, lee� po
pierał je zwycięzki oręż, zaczem spokojnie w przed
dnieprskiej stronie zachować się musiał, w zadnieprskiej
tylko wichriiył, ufając protekcyi Cara.

(32
Od ro ku 1666 do roku 1699.
� tem po4nieciły zaszło .między Królem a Lubo
mirskim;i stronnikami jego nieporozumienia, wojnę domo
wą w Polszcze, zac7.em Hetmnn Jabłonowski obejmujący
po CHrnieckim dowództwo na Rusi , odesłać musiał do
:(>olski więks;r,"-· część wojska strzegącego Ukrainę, z czego
wynikło, że oganiać się zaledwo potrafił m1jazdóm Zapo
rożców, i nie był ,v stanie przesz'i�odzić samowładnemu
obraniu Doroszenki na godność· Atamana. - Człowiek ten
naśladujący Chmielnickiego w zamiarach , przemyślał o
tlOłączeniu na nowo Ukrainy w vaństwo samoistne, a gdy
przewidywał że nie ścierpią teg·o ani Car ani Polacy, szukał
pomocy u Turków. Jakoż nadeszła ze Stambułu wiado
mość, że po wysłucłianiu deputacyi Koz_ackićj wojna z
Polską umąwioną została. W takiem rzec:1,y połozcniu wy
słano z Polski 10 tysięcy wojsku na Ukrainę , a posel
stwo do Stambułu; układać się ora7'J zaczęto z Moskwą.
Wojsko to zbyt słabe d9 oparcia s·ę Koz�kóm, zginęło
niemal całe w -kilku z niemi potyczkach. PoseJstwo nie
przyniosło pożądanego skutku; Układy z Carem wzięły
ten nies:1,częśliwy obrót , iż co miało przyjść do wzaje
mneg przeciw 'furkóm przymierza, lub przynajmniej do
porozumienia się jakby swawolę Kozaków uśmierzyć, i
rzeczywisty powód do wojny z Tutcyą usunąć, Polska
odstąpiła Carowi mocą traktatu zawartego w Andruszowie
dnia 30. Styczni� 1667 r. Ukrninę zadnieprską, z tym je
dnak warunkiem , że Kozacy w tej części kraju osiedli
podlegać będą obudwu państwom', i służyć im mają za
przedmurze od najo:1,dÓw Tatarskich
Układ ten niepodobał się Kozakóm których niepodle
głość podkof)ywał, zaczem też Doroszenko z jednej, a
Zaporożcy z drug·iej strony , buntowali się przeciw Pol
szcze i Carowi. 1'urcy zaś zapewniani przez nich, że
całą posiędą Ukrainę skoro się w niej poka�ą, oburzyli
się na ug·odę w brew przeciwną. takim widokóm. Ode- ·
b1·ali więc ze Stambuła Tatarzy Ifrymscy rozkaz w kro
o�enia do Ukrainy polskiej , i połączenia się z Doro
szenkicm. - Zastąpił im drogę pod Podhajcami Hetman
Sobiesl<i, lecz przy małej licz:bie swojego wojska byłby
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nieiawodnie uległ przemagającej sile nieprzyjaciela, gdy
w tern Sierko A tama n ZapOI"OZki ' -wiedziony chęcią ra
bu n ku zajechał Krym z obrony ogołocony. Pospieszyli
więc Tatarzy ratować kraj własny , a Doroszenko utraci
wszy ich pomoc, musiał uznać zwierzchność Polski. Taki
wyp:1dek jak był zawiedzeniem _położonćj w Turkach naa
d1-iei, tak też mieszał zamiary Atamana. Porozumiewać
się więc zaczął z Slerkiem i z Zaporożcami , jakby wy
rugować Moskali z zajętego. przez nieb ks;aju, poznawszy
. że podział Ukrainy między Polską i Moskwą ma dla
sprawy Kozaków zgubne skutki , i doprowadzić może do
zupełnej zagłady ich niepodległości, Wciągnąć też potrafił w swój związek Przuobowieckiego, który wyniesiony
do dostojności ruskiego Bojarzyna, piastował na Zaporożu
jakby godność wielkor;1,ądcy. 'fym sposobem koncentro
wały się z nowu siły Kozaków, którzy jednocześnie szu
kali w;spMcia u Turków.
Na takich znbiegacb upłynęło lat 3, a lubo Sobieski
zgromadziwszy co było żołnierza .pogranicznego , starał
się usilnie o uspokojenie rozruchów na Ukrainie, ile dą
żących do pobudzenia nowych z 'rurcyą nieporo;1,umień,
nie potrafił prz.ecie odwrócić grożącćj Polszc.ze wojny.
Dnia' 4. Sierpnia 1672 przeprawili się Turcy przez
Dnie.str pod· Zwańcem, gdzie połączył się z nimi Doro
szenko ·w 24 tysiące Koznków ;. niebawem zajęty był Ka
mieniec, a ubieżony Lwów. Krótką tę lec7, klęskami pa
miętną wyprawę 'furków przy płaciła Polska utratą Po
dola, którego po1'ia4łanie Turcyi, a niepodleg"łośó Kozaków
. w Ukrainie, traktat pokoju zawarty w Buczaczu zape,v.oił.

Traktat. ten przejął taką grozą naród Po1ski, iż Sobie
ski nie zn.ala;1,ł .żadnej trudności w namciwieniu sejmujących
Stanów· do 7.ewolenia na zerwani� onego. Odnie�i·one w
dniu 14. Listopada 1673 pamiętne zwycięzhvo nad Tur
kami pod Chocimem, ocaliło sławę polskiego oręża, a So
b�eskiemu utórowało drogę do tronu, lecz t"k wielka.
niemóc p'araliżownła onego czasu siły kraju wycienozonego
d wud?,iestoletniem wysileniem, że pomimo świetnego zwy
eięztwa, Król Jau III. nie podołał ani Podola ofayskać,
ani Ukrainy Uspokoić. - Wichrzący w niej Doroszenko,

n
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-wiążąo się po kolei to z To.rkaml to z Moskwą , poddał
się nakonieo w roku 167 4 Carowi, Jecz tylko na p_ozór i
dla zwłoki , albowiem w tym samym joż roku wzywał
TurkÓ\V do zsjęcia tego krnju. Takie jeg·o postępow1rnie
zniechęciło Cara ku Kozakóm, szukającym w wybiegach
i w zdradzie tych. korzyści których pr7,emocą wyjednać
nie mogli. Nie zważ1tjąc więo na oświadczenia Doro- '
szenki przystąpił do zawartego w Żurawnie roku 1676
dnia 17. Października traktatu pokoju mocą któreg·o Pol
ska w1·ócić miała do po�iadania Kijowa , a utrzymała się
J>rzy Białejcerkwi, Pawołoczu, i całym ·kraju okolicznym;
Turcya znś dostała pod swą zwienr.chność, Czechryn z
Siczą zaporozką. - W tym układzie łączył się poniekąd
interes Polski i Turcyi, z czego wynikało zabespieczenie
się od Moskwy, która niechętnie zrzekała się Ukrainy
przeddhieprskiej. Lecz niebawem spełzły te widoki, i
przyszło do spisania nowego trnktatu, któ1·y zawarty był
z Carem ro.k u 1685 przez Grzymułtowskiego posła pol
skiego, z odstąpienieniem Kijowa: i praw służących,Rzecz
pospolitej do Smoleńska, Siewierza i Czernichowa.
Traktat ten spowodowany być miał potajemnemi za
miarami Jana III. o utworzenie dla swej rodziny księ
ztwa udzielnego. w Mołdawij. Zaspokoił on w praw,Jzie
Moskwę, a przeto odwrócił niebe�pieczeństwo z tej. stro
ny, lee� z drugićj 7,gubny liył dla Polski, albowiem plą
tał ją w nowe z Tnrcyą zatargi , co zaraz wyjawiło się
z tąd, że wstrzymane zostało oddanie Podola do którego
skłaniała się Porta.
Ty m czasem ubijali się Turcy z Moskwą o posia
danie Ukrainy zarlnieprskiej. \V tych sporach wysadzali
na godność Hetmnńską Jerzego Chmielnickiego , aby zje
dnać sobie przycby)nMiĆ Kozakó,v, łudząc. irh nadzieją
�ej niepodległości, której pod ojcem jego używnli ; z dru
giej strony występował pod opieką Moskwy Ataman Ser
ko. Stanął nareszcie między woj1Jjącemi rozejm 20letni
znany pod nttzwiskiem traktatu Radzyńskiego, ,mocą któ
ree;o obie strony, utrzymały się przy posiadaniu stanowisk
zajmowanych, w zupełnie zniszczonym krttju.
Wybierając się na wyprawę pod Wiecleń chciał Kroi ·
Jan ponowić wojnę z Turkami na Ukrainie, i tym koń-

tern miadował łletmanem Kozackim Kot1ickJego , kt6remu
przeznaczył Ni nirów za rezydericy1 _i zaliczył znaczni
summę ku ułatwieniu zaciągu między Kozakami. W tej
wyprawie służył Polszcze Ataman :Zaporozki Scrkt,, po
wodowany nadzieją rabowania w Węgrzech; jakoż Rztur
mował do niektórych miast nad Karpatami, aż 1101ł Uo- '
gwarem zginął. - Kanickicg·o wracającego ż wyprawy ·
do Mołdawii źamordowali właśni jego Ko�acy. Miano
wany w jego · miejscu Hetmari. -Mohyła wysługiwał się
czinoie l'olszcze, o ile znacznie uszczup_lona liczba Ko
,rnków podległych jej- dozwalała. Nie w tej stronie
wszakże, ale 'w W�grzech rozstrzygał się wypadek dłu
gich z Turkami· zapas.ów,· który zgubną ie� przewagę
;zniszczył.
Pokój zawarty w Karłowicach dnia 26. Stycznia 1699
między Polską i Rossyją � jedn�j , a Turcyą z d�ugićj
strony, położył koniec wojnie a zarazem działalności Ko
zaków, albo raczej istnienia tego ludu w znaczeniu pe
wnej niepodległości. Jakkolwiek bo�iem odzyskała była
Polska przez tr!'ktat Karłowicki Pódo!e i Bracławskie;
już tam więóej wojska Kozackiego nie 'utrzymowano.
Stftnęlo nawet prawo sejmowe zabraniające pod ciężką
karą werbowa�ic Kozaków. --- Wydarzyło się jednak, że
· dwóch z iq1' "starszyzny , nazwiskiem Samu�H .· i Palej
korzystając ź zamięsżą.nia ktore zrządziło w Pois�cze
·wkroczenie Szwedów pod Karolem XII., ponowlli usiło
wuia o dżwignienie nie110dległoścl Kozackiej, w przed
dnieprskiej Ukrainie: Palej osadził Chwastów; ' Samusz&
który przybierał tytuł Atamana �ajął w posiadanie Bo
husław i' Korsuń, gd�ie mies�kaJcow Katolickich i
iydów w pień wyćiąć kazał. Wyprawiony przeóiw nim
R egimentarz Ruszczyc ,a wojskiem partyi Ukraińskiej;
· nie mógł ich pokonać, 1 zaledwa I udało stę· Hetmanowi
Sieniawskiemu rozruchy te w roku- I 703 wstrzymać. -
Najskuteczniej przyłożyła się Turcyjr1 do icłi zaspokoje
nia
ro�u 1. 71S, wyjednawsży zupełne nstąpienle wojsk
.rossyjskich z Ukrainy pr�e�dnleprski�j , przeżco zerwały
e�ę te związ�i � :Zaporozcami , które były dotąd podniebł
dla Ukraińców polskich do_ ponawiania niepokoju.
Porwanie się Kozaka Gontr w r. 1'768. a 'fymeńb
D
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w r. 1769 na ezlar.btę polsk4 w Ukrainio osladł'ł, nic
miało celu politycznego, i nio należy :łi istoty swe:j do
dziejów; były to ostatnie zarzewia gasnącego pożaru,
które los �oJszcze nieprzyjazny na chwilę roz.niecił, w dowód
niedołężności jej rządu, i skątków przeinngającej oligarchii.

...

LITWA I Z1łII1DŹ.
Od r ó ku 1235 d o r o k u 1315..
Naród Litewski ma tak jak inne bistoryją swą ba.
jcczną, a ta jest nader trudną, do pogodzenia z tokiem
prawdzhyyoh je�o cl_ziejów, ponieważ pierwinstk i jego
pr�yćmione cieniami dwojakiej ·niewiadomośoi o rzeczywi
·stem jego pochodzeniu i o jego obyczajach' . prowadzą
badacza koleją poszukiwań niepewuych, w których nie
udało się znaleźć zaspokajającego rozwiązaRia. Tyle tyl
ko jest wiadomo że naród ten nie do Slawia1iskiego ale
do Finie kiego należy Szczepu. Że zaś . dopiero \.V, połowie
I Sgo wieku wszedł w związki z sąsisdami, i jest w ko
lei ostatnim ·w Europie który wiarę Chrześcijańską przy
jął, wynika z tąd :znaczne OJlÓŹnicnie w tych jego sto�
sankach historyc�nych, które z toku bajecznych 11,odań na
kolej rzeczywistości prz0chodzą.
J

Litwa bałwoeh"'alezą 1,od wodzami
i książęta:ml•
�erjodem stanowczym w dzieja�h Li(wy niebajecz
nych, są pierwsze jej zdobyc�e na Rusi, i założenie sto
licy w Kierniowie, niemal jednoczesne z zajęciem w roku,
1235 Połocka przez Ryngolda władcę Litewskiego, albo
wiem widzie'Ć się daje z tych wypadków ' że uspółeoz- ....
nienie Litwy do tego się było posunęło stopnia, na _kt�
rym stoją narody gdy ur?.ądza)ą sobie miasta, a potęga
jej wzni_osła się była tak dfllece) it pojawiała się w trwa
łych zdobyczach. Ryngold osadził w Połocku/namiestnika
.
pokrewnego �obie nazwiskiem
Ming·ajła, a tlhn tspo�obem ,
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da, początek teudallzmo\Vl plemiennych ksi�i,t1 który stał
eię póioiejs?.ego czasu usadą rządu w Litwie.
Po llyngoldzie nastąpił Mendog przezwany prze7,
Krzy�akow, Miodowe. - Niektórzy kronikarze napisali o
nim, źe. wyposaż'ywszy czterech synowców n}e ziemią, jak
było zwyczajem, ale da�szy im wojsko, kazał im szukaó
dziedziny w ?..dobyczach na państwi� ruskim. Ci wjęo
.v.ajecbali Witepsk i :Smole1isk gdy jednocześnie Mendo1g
inne ksi�ztwa ruskie koło Słonimia i Nowogródka zdoby
wał. Ale Mendog chciał utworzyć z ziem podbitych pań
stwo Litewskie, gdy prz_eciwnie synowcowie jego poprze;
stawali na tem że wstępują w prawa wyzutych z władzy
ruskich Knia�iów, zaczem w samych picrwiastk�oh roz
-szczepiła się jedność w domu Litewskich książąt, i oni o.
parli się zamiarom Mendoga w utworzeniu jedynowładz- ·
twa, a wspierali dzielnie- sprawę Rusi ktCJrą óo obołał
pogn9�ić.
Owo�esne· dzieje Litwy nie są dość wyjaśnione, aby
tej powieści LatopisÓ\V porywczo ?.awierzyć należało.
Nic podlega zaś wątpliwości że z jednej strony Krzyża�
cy w sku.tek powołania swego, z drugi.e j strony Dnnie_l
książe Halicki w sprawi11dliwej obronie ziem Ruskich,
nacierali na państwo Mendog·a.
Postradał więc ·Słonim i Wołkowysk _które dostały
si'ę w moc H�licznnom, a od Prus i ZmuiJzi posuwał się
w Litwę zwycię?.ki zakon , nieprzyjaciel najniebezpiecz
niejszy, gdyż nie szukał Ón odzyskania postradanej wła·sności, .ale domng�ł się od �wyciężonych odmiany wiary
i ·przeistoczeni'a obyczajów, a z tem razem formy rządu.
W tern położeniu draźli wem szukał Mendog pomocy
n Papieża, i -oświa�ozywszy ,!(Otowość do przyjęcia- wia
ry Chrześcijańskiej, byleby wład�two miał zabezpieczońe,
wyjednał sobie u dworu Rzymskiego tytuł KróJa. Litew
skiego, zasłaniający od dalszej Krzyża.ków napaści; zo
stał też oobr�czony i Roronowany przez 'legata papiez
kiego roku 1252 w NowogróJkµ w otwartem polu, albo„
- wiem nie było tam kościoła. Nie naród Lrtd�ski wszak
że, ale tylko władzo&' jego zmienił był wyznanie , za-.
czem poszło, że skoro Chrześcijaninem został, znalazł w
. bałwoohwalczrch poddanych ni,e})ezpieczniejsz;yeh niepr�y..
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jaciół niżeli byll o)>cy, a tak·znown z bojnini o atr11tę wht•
dzy i życia, wyrzekł się korony i w inry. Czyn ten świę
tokrad?. ki zasługiwał na przykładne ukarani", do którego
.-otowym narzędziem byli Krzyżaoy; zniewolił,zaś �Jcndoga
dÓ rozpaoinej obrony,-skojarzył on więc pod swe �rnaJd
Litwę, Zmurlź, Kuronów i Jadzwingów, i wszedł w przymie
rze z Prusakami, a posłużyło mu szczęście w boju przechv
Krzyżakom Pruskim i Inflanckim, i przeciw i.przymierze11com
ich ksiązętom Mazowieckim� przedews·zystkiem zaś przeciw
kniaziom zadoieprskim, których w dwojakim celu łupu na.
majątku i zaboru w ziemi, obycz1tjem dziczy nnjeid,rnł.
Kniaziowie ci wszakże �ostnw&li pod silną opieką
ordy Tatarskiej , która w ich obronie wystąpiła do "'Alki
z Litwinami. Snadniej atoli było rabować uleg·łą Ruś i
osłabioną podziałami Polskę, niżeli mierzyć się � od wa
żnym nieprzyjacielem; zaczem Tatarzy, co mieli wojować
Mendoga, ucisnęli lennika swego Daniela H,-Jickicgo, i
srogie zagony rozpuścili w Polszcze, poczem cofnęli się
na stepy, obładowani zdobyczą popalonych miast, i upro
wad1,ając ze spństos�rnnego kraju mnóstwo jeńców. Wy
prawa Tatarska nie zaszkodziła, więc Litwie, lee� podbn. rzony prze7, nią do targania się na Polskę lud Jadzwin
gów na Podlasiu zamieszkały, przypłacił zupełnym' upad�
kicm .,..sprzymierzenie
się swoje � Mendogiem , albowiem
1
Bo1esław wstydliwy książe Krakowski ms�cząc się krzywd
Polszc7,e wyrnądzonych, wytępił w kilku bitwach JRdzwin
gów którny pola dotrzymywnli, a zbiegłych do Sudawii
dosiągł micc�1 Krzyiaków.
'fu w bitwie pod . głównym krnju tego. miasta De
nowo Jsćwizin zwanym , 14 tysięcy SucJawców trupem·
padło, reszta rozpierżcbła się w łasy nad Bugiem i Nar
wią. - Wypadków tych nicdoczekał wszakże Mendóg,
irtyż w roku 1263 zabity został przez Dowmunda ksią
żęcia· Zanalszawskiego czyli Uściańskiego, w zmowie ze
Strojn�tem.
Śmierć Mendoga zrządziła niemało zamięszanie. w
Litwie; syn jego Wojsiełko lubo �brześcijanin i Zakon
nik, mścił się na mordercach Ojca, ale I sam padł ofiar,
niewczesnego odwetu, gdyż został zabity z poduszoze
nla Leona Daniłowicza k�i\żę·oin HAiickiego w Włod:id-
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mierz.u, roku 1267. 'l'o,varzys:t,e br\'lni Mcndog:t a nawet
jego zabójcy, jęli się więc rozrywać pa11Rtwo J...,itewskie;
Kierniów, Krew, Troki, Nowogródek, Słonim i Eiragole,
poszły między nieb w podział. - Dobijał się o władztwo
nad całą Litwą Peluza syn Strojniata; podobnież czynili
L11tuwer i syn jego· Witene11; lecz zarazem wierni upo
minkom po przodkach odziedziczonym, najeżdżali Pol,skę
ilekroć po temu zdarzała się sposobność,, n w Rusi szu
kali rozszerzeni.\ państwa, czyli to przez zdobycze, czyli
też przez związki małżeńskie.· Utrzymali się nakoniec
przy nnjwyższćj władzy Witenes w Litwie, Dowmund w
Pskowie i w Połocku.
Od r ok u 131.0 do r o k u 1340,
Onego cz.nsu państwo Litewskie zajmowało kraj po
ło7.ony między Niemnem i,Dnieprem z zachodu na wschód;
a między Zmudzią , Dzwiną i Prypecią z północy na po
łudnie; rozciągało się przeto w znacznej czrści po zie
miach białej i czarnej Rusi. Z takiego ' połączenia w
AJkładzie kraju dwóch pierwiastków Ruskiego i Litewskie
go wynikało, że przemagający liczbą i oś,i·iatą lud Ruski
był dla Litewskiego wzorem w prawodawstwie politycz
nym , a z tąd wyradzał się ten skutek, że dziedziczenie
JlO kądzieli, to jest w potomstwie kobiet do.pus�mne na
Rusi, znalazło JDiejsce w tych jej księztwaob, które na
leżały do Litwy. Na tym stosunku prawodąwstwa ugrun
tował Ged.ymin książe Litewski syn i następca \Vitenesa
rozsze.rzenie swego p,rnowania w krajach Ruskich, łącząc
swą rodzinę z rozdrobnionemi familijami kniaziów, po któ
rych ta brała miano tytułem ·pos�gu lub też spadku •. Tem
to sposobem połączony został z Litwą napr:1,Ód Witepsk,
przez zaślubienie Ma:ryi córki jedynaczki Kniazia tame
cznego z Olgierdem synem Gcdymina; pói.niej część zna
czna .Wołynia, przez 'zaślubienie Lubnrta Gcdyminowioz.a,
z Buczą księżniczką Włodzimirską. W miarę zaś tego,
iż Litwa powiększała się nabytkami w Rusi, ułatw.iało się
skojarzenie się obu narodó,v, i ustępowały trudności. któ
re były na zawadzie połączeniu ich krajów, albowiem.
Rusini z większą obojętnością pafrzali na przejście pod
władzę Monarchó.w w których poznawali potomstwo swych
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Kniaziów, i z tąd to wynikło, że Gedymin niedoznał tru
dności w zajęciu Pińska, Mióska·i Połocka. W Kijowie
·natrafił na niejaki opór, bo tu• Ruś uzna,�11ła za zwier:il
ohnika książęcia Balickiego ; otwartym więc ,<;zedł bojem
1 miasto i ksir;Llw'o pra,vem zdobyczy P(!Biadł. Nic po
przestając jednakże na tak rozległych zaborach, nastrę
czd swą pomoc gminowładzcóm Nowogrodzkimi Pskow
skim , i IJOd pozorem opieki nai,yłał im Gubernatorów;
Nowogrodzianom dał syna swego l\'arymunda za obrońcę,
który obsadziwszy załogą Litewsk:1 fortecę Orzecbowice,
zbudowaną na wyspie _Lsdogaóskicgo jeziora, trzymał
kluc?.e do przyległego kraju. Gedymin przyszedł nakoniec
do takiej potęgi, że Biskup Rygsld uznał się jego hołdo
wnikiem, który to wypadek w tej okoliczności może także
znaleźc usprnwie,lliwienie, ze Gedymin otwarcie sprzyjał
Chrześoijaństwu, i nietylko że nietarnował jego opowia
danie w obrządku łacińskim na Litwie, ale kościoły bu
dował, aż nareszcie w li.ście pisanym roku 1323 do Pa
pieża Jana XXII. oświadczył się z chęcią przyjęcia wia
ry, byleby. ocl napaści Krzyżaków był uwolniony. - Zje
chali w tym celu roku następującego leg·aci Rzymscy do
Rygi, lecz tych nie słuchali l{rzyżacy, a· tak Geclymio w
nadziei pomylony, zerwał związki bezskuteczne, i 11oszu
kał w sąsiedniczej Polszcze sprzymierzeńców.
'l'u władał Łokietek skory do boju mimo że był po
deszły w lata, i pamiętny poniesionej krzywdy przei.. za
bór Pomorza. Skojarzył się wiec związek między dwoma
władzr.ami, pod hasłem wza.jemnćj ku Krzyżakóm nie
chęci, a. utwierdziło takowy posiubienie się Kazilaienrn
·ólewioza polskie�o, z Anną A�doiną ?órką ?ellymina;
.
� siad tego przymierza ustały naJazdy L1tewsk1e w Pol- ·
ti cze, a zastępy obu narodów stanęły w bratniem poro
zumieniu do walki przeciw Krzyżakom i Br1H1deburczykom.
Pierwsze skutki tej wyprawy nieodpowiedziały wszak
że nadziei sprzymierzonych. Zakon bowiem posiłkowany
z Czech i z Niemiec władał potężnemi siłami, pod któ
rych przewa�;ą spalone było Wilno, i Ryga zdobyta, at
zwyoięztwo pod Płowcami odniesione uwolniło Polskę od
11onoszenia ciężaru wojny, a pożar jej w Litwie nieco
przygasiło. Trwały tam jednnk µapasy z rozmaitym szczt�
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iclem, .nż do roku 1340 gdy Gedymin pod Wfoloną po
leił od wystrz11łu z rusznicy,
Od rok u 1340 d o rok u 1386.
Dzie1Iziotwo państwa Litewskiego przypadało z woli
Gedymi11a na Jawnutę syna młodszego. Usunięty ten był
jednakże od następstna przez stars:r,ych i z innej matki
uro1.faonych braci, Olgierda i Kejstuta; pierwszy uznany
został wlelkim. ksią:i;ęciem Litwy, drugi dostał d:delnirę
w stronie krnju Prusom i Zmudzi przyległej. Pierwiastki
panowania Olgierda okauły, że wziął był· po ojcu ,v pu
śchrnia ducha wojennego i zaborczego, albowiem nie za11rzestał zapasow prze:l rodzica swego z l{rzyżak11mi ro;,;
poczętych , a wdzierał się yrnernocą do ziem Rusi za
dnieprskiej. Nie był wszakże szczęśliwym w boju z za
konem, dla czego też ·s;,;ukał u Cesarza opieki, a dla wy-.
jednania jej sobie obiecywał, że przyjmie chrześcijańskie
wy;r,nanle. Aliści takie obietnice znacznie osłabiono świe
żym przykładem przeniewierzenia się na :Mendogu, nie
�nalazły zaufania w Niem,;zech , i nie wyjednały mu z
tamtątl pomocy. Lepiej owszem powodziło mu się na Ru
si, gdzie zniechęcone ku zawisłości od Litwy miasta No
wogród i Psków utrzymać potrafił w posłuszeństwie; przy
łączył nawet drugie do sweg·o Państwa i osadził w nim
syna Andr;,;eja, w Nowogrodzie zaś był uznany protekto-.
rem. Podobne zabiegi czynił o rozszerzenie swej władzy
w 01:erwonej Rusi, {ecz tu spotkał się z przezornym Ka
�imier;r,em Królem, i z dzielnym polski orężem, ;r,aczem
odstąpić mu.!iiał_ praw nabytych po żonie prir.er. Lul,art11.
Gcdyminowicza do ziemi Chełmskiej , Hełzskićj, Włodzi
mierskiej, Łuckiej i Krzemienieckiej, i na tern poprzesla�,
że potomkowie Lubarta i I(oriatowicza, dostali wnosaż.c 
nio na \Vołyniu. Pożnał zarazem że prawa roszczone
do Podola a z tą prowincyją do lenności nad zł mią Wo-.:
łoską, są urojeniem zbyt trudnem do urzeczywistnienia.
Około roku '1363 połączył się Olgierd -.,h wielkim
książęciem Moskiewskim w wyprawie przeciw '!'atarom
perekopskim, � której og·romne przyniósł bogactwa do Li
twy, a zarazem Ruś Kijowsi,ą od napaści na czns długi
uwolnił, W roa:a 1368, 1370 i 1371 ciągnął pod l\foskwę
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w obronie praw książęcia ·Twerskiego, teścia swojego, tu•
dzież Kniaziów Brańskiego i Rezańskiego, którzy pod·
01,iekę Lit\,,y przeszli byli, lecz nawzajem dopomógł dziel„
nie Dymitrowi· d.01iskiemu . do zwycięztwa odniesionego r,
1380 nad Mamajem Chanem K11pczackim na polach Kuli
kowskich.
Tem czasem Kejstut hrqnił Litwy od Kr�yżaków,
ale nie zawsze z dobrym skutkiem. \\,- roku 1370 przy-.
szło do walnej bitwy pod twierdzą Rudan, w którćj Ll
twinr w 70 trsięcy zbr9j11ego ludu wyst„pili' a lubo że
na głowę porażeui byli, taką klęskę wojsku Krzyżackie...
mu zadali, iż to nie śmiało posuwać się dalej, zaczem
'ostygł z obu stron zapał wojenny, i myśleć Żaczęto o· g..,.
kładach.. co wstrzymało do czasu z'acięte, a od lat stu
przeszło trwaj1ce zapasy,
Roku 1377 umarł Olgierd, zostawując wiel�ie księ„
ztwo Jagielle synowi swemu starszemu. Kejstut jednal(że
rościł jakieś prawa do tej godności, w poparciu których
zajechał Wilno, i rugował Jagiełłę z· .Stolicy; lecz roku
1362 przez Jagiełłę schwytany, prawem odw·etu w \\-·ię- .
zieniu zamordowany został; ujęty w raz z nim syn jego
Witolv�, ratował 8ię ucieczką , i szukał schronienia u
Krzyżaków. Pog·odzili się wsimkże \<siążęta, gdy roku
1386 Jagiełło do władania w Polszcze powoła�y został.
I

J,.ltwa (;lirześcJJańska pod Włelkłeml
R.siąi"tamt,, Ii.róla1nl polsldeml.
'od roku 1386 do_ rok? 1499.
Wyniesienie .{agiełły na tron polski miało wpływ
p.rz.ewużny na los państwa Litewskiego , albowiem zrzą
\f ziło w nim przeistoczenie wyznania, zmian� zupełną W'l
duchu zaborczym, na którym dotąd potęg·ę swą gruntowało,
� łagodzenie obyczajów i, reformę rządu. Zbliżyło tćż
łlrzennrodowier.ie ludu Litewskiego, tak zupełne, iż po-.
�ostały zaledwo ślady dawućj jego samohitności. Pier...
wszą czynnością Jagiełły po odbytej koronacyi w Krako,
wie, brło za1,rowa«1zenie wiąry w 'rodzinnym swym księ
·Jtwic, .Nie �nalazł w tem przeszkodf , bo lud ł(itewijl.\l
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widz(łc milczące swe bałwany na wyrządzane im obelgi,
utraęił w nich zaufanie ; nie było tćż Chrześcijaństwo
nowem dla Litwy zjawiskiem, gdyt od lat wielu opowia
dali je tam zakonnicy łaciriscy , a w krajach Ruskich do
niej wcielonych, obrządek grecki był wyznaniem powsze
chnym. W rodzinie panującej nawet, wielu · ksi1żąt o.;.
brządek ten już za panowania Witenesa i1Gedymlna prźyj
mowało i są nawet powody do mniemania, że. trzymał się
go Jagiełło w przód, niżeli do kościoła łacińskiego przy
stąpił. Więcej jednak okazało się trudności w postano
wieniu namiestnika, któryby sprawował rządy pod .nieby
tność Wielkiego hiążęcia , zajętego sprawami Polski. Zlecił Jagiełło władze namiestniczą naprzód bratu swemu
Skiergielle , a w krótce potem zdatniejszemu do nićj Wi
tołdowi, czćm wszakże innych książąt Litewskich. i knia
ziów Ruskich !ak dalece obraził, iż użyć potrzeba było
przemocy w zmus'zeniu ich do posłuszeństwa. Przed in
nemi kniaziowie Smole11ski i ltezański upornie się stawili,
co spowodowało zbrojne wyprawy na R.uś zadnieprską , i
otarcie się z Wielkim książęciem Mol'ikiewskim. Niepo
.kojona też była .Ruś Kijowska od Tatarów„ a w stronię
północnćj zwady Jagiełły z Krzyżakami o Pomorze, znie
walały ,Litwę do uczestnictwa w 'Wojnie, którćj przedmiot
był dla niej obcym. Posiłkował w prawdzie Witołd Po
lakóm w bitwach pod Grunwaldem i Tannenbergiem, nle
niechętnie; jakoż odstąpiwszy od oblężenia Malborga,' i
wyprO\Yadziwszy w niewczas chorągwie Litewskie z Prus,
cały skutek odniesionych. przez Jagiełłę zwycięztw osła
bił, W ogóle okazywał się nader obojętnym na powo
dzen,ie Monarchy, którego namiestniczą władzę spraw:ował.
Z drugiej strony Jagiełło czynił co można było dla pq
dzwignięcia Litwy do stanu lepsl'5ego uspółecznienia; obe
znaws"'y się z wyższością prawodawstwa politycznego
Polski i �patrując w zaprowadzeniu one�o w Litwie śro„
dek do przyspieszenia cywilizacyi i do zjednania mu
przychylności w narodzie, nadawał go takiemi przywile„
jami jakich używali Polacy. Zwołał w roku 1413 zjazd
obu narodów do Horodła, na którym porównał starszyznę
l,itewską łacińskiego obrząd.ku ze szlachtą 11ols.Jut , i roz.,.
l)Ql'2lądził na prżyszłość sejmy wspólne obu narodóm w

74
Lublinie lob w Parcz(!wlo. Patrzał Witołd nie-chętnie na
takie odmiany w formie rządu, zao2Sem nie doprowadzał
ich do skutku , albo raczej tamował je z przyczyny , że
one rokowały upadek samowładztwa w Litwie, na utrzy
maniu którego. wiele mu zależało, bo przemyś1ał już o
wyzuciu .Jagiełły z wielkiego ksi'ęztwa do czeg-0 dopo
magać miał mu, Cesarz Zygmunt, z widoków polityki do
tąd nie dobrze wyjaśnionej. · Jakoż przyobiecał był Wi
tołdowi że go Królem Litew.skim uzna , i umówił nawet
�jazd ao Łucka w celu - odbycia tam koronacyi. Aliści
.zabiegli dokonaniu takich �amiarów Polacy, upatrując w
nich przeszk9dę do połączenia się z Litwą, które było
głównym celem wyniesienia Jagiełły na tron polski. Upo
korzony Witołd umarł jak niektór�y krooikuze twierdzą
z rozpaczy nad zawiedzioną nadzieją, roku 1430.
Jagiełło powierzył wtedy powtórnie namiestnictwo
w Litwie bratu swemu Swidrygellę, lee� pozoawśzy zno
wu nieudolność jego do rządu, i doświadczywszy nie
wdzięczności z jego strony, gdy wzbrnniat się ustąpić z
danego mu dawniej ,v lenność Podola , zdał władzę Na
miestniczą Zygmupto,;vi bratu młodszemu Witołda. Przy
szło z tąd do wojny domowćj w Litwie i na Rusi , która
skończyła się wszakże dość. prędko na wygnani11 Swi
drygiełły z krajn, poczem Władysław IU. syn starszy
Jagiełły, już Królem polskim i węgierskim obrany, wstą
pił na Wielkie księztwo prawem dzieUzichva·, Zygmunt
zaś zabity został roku 1·140 przez kniazia Iwana Czar- .
toryskiego -w zmowie . z niektóremi panami l.itewskiemi,
którzy z ubliżeniem prawom Monarchy zabierali się . do
postanowienia namiestnik�, gdy Władysła,v mianował nim
brata swego Kazimierza.
Książe te� lubo młody umiał przywrócić spokojność
krajowi , ukróciwszy zamachy spierających się z sobą
stronników Zygmunta, c�artoryskich i Swidrygjelły, musiał
jednak poprzysiądz przy wyniesieniu swym na Wielkie
księztwo po zgonie Władysława z.abitego pod Warną , że
Rady to jest skład feudalny małych księ7,tw w Litwie i
Rusi nie naruszy , a11i też kraju
nieumnrejs7,y, z czego
f
wynik'ała nsjwięksfia prżeszkoc a do unij onego z l?olską ;,
a clla Kazimierza największa truduoić ,__ nlb.owiem połąez.ony

był z przyjęciem korony polskiej -obowiązek przywrócenl11 ·
jej zaem Wołyńskich i Kijowskich które dzierzyła I.Jitwa.
W tak drażliwem położeniu utr,.;ymywał się Kazimierz.
przy władzy w obu państwach środkami polityki zawiłej,
która wszędzie niechęć. obudzała. Starał się więc o
11rzytłumienie jej przy.puszczając szlachtę ruską w księ
ztwach zawisłych od Litwy do równych swobód'it Pol
ską, i wspierając usilnie utrzymanie unii kościoła ruskie
go z łacińskim, zt,wiązanej roku 1439 na soborze Flo
renckim. 'fakic oswobodzenie szlachty ruskiej od prze
wagi którą/ dotąrl iviafa nad nią IJHewska, ten przyniosło
skutek, że ;ugruntowała się w Litwie władz.a J(azimierza
o tyle, iż niepotrzebował. 11ostanowić tam namiestnika;
język zaś ruski zastąpił w sprawach publicznych narze. cze Litewskie.' Istniała wszakże w konstytucyi W. księ
ztwa wada która wszelkim zabieg·om Króla w polepsienie
rządu a przedewszystkiem w ·zbliżenie, połączenia Litwy
z Polską , stawała na prnes7,kodzie. Była to instytucya
Panów rad in11czej Senatu Litewskiego, złożonego z ksią
żąt reprezentujących w nim swe dzielnice, niektórych
kniaziów ruskich· do rady teJ przypuszczonych, znaczniej
szych � kraju właścicielów zi_emi, Biskupa WiJeńskiego
I czterech urzędnikó,v tytułujących się Wojewodami i
Kasztelanami Wileńskiemi i 'frockiemi. Rada ta. zastęp.o
wała. albo raczej stanowiła sejm krajówy, a z istoty swej
1nożnowładna, zostawała· w zupełnej sprzeczności z Sej
mami poJskiemi złożonemi z tr�ech stanów, 1 jako też z
szlacheckim republikanizmem który w Polszcze rozwijać
się silnie zaczynał.
Rada ta za1,tłrośna o utrzymanie swvch przywilejó,v,
domagała się po Kazimiel'zu aby Wielld�go fsięcia na
miestnika w Litwie postanowił, a gdy tego na nim wy
módz nie mogła, nastawała po razy siedm na jego życie,
aż w końcu na zjezdzie w Wilnie rokq ł457 poMtano
wiła mianować samowładnie namiestnika w osobie .,.kniazia
Simeona OlelkÓwicza. Wpływali szczególniej do tnktch
zmów występnych Gasztołd wojewoda Wileński, i Jerzy
,kniaź Ostrogski, którzy głośno Litwinów do wojny z Pol ...
,k, wzy,vali, pod pozorem odzyskania Podola, Brześcia i
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inoyob ziem dawniej na księzwie Halickim. i Włodzimir
akim nabytych pó;niej Polszcze zwróconych.
· Takie zamachy Litwinów .rozrywały siły Po.Iski , i
osłabiały jej natężenia w wojnie z Krzyżakami o oswo
bodzenie �rus,- i Od7.yskanie Pomorza toczonej; 11rzyczy ...
niały się też do zachowania ufności w króJu, którego ob...
winiar'.! na sejmach, - że zdradliwą uwodzi się obojętno
,foią. Objawiły się niebawem skutki nieporozumienia Li-.
twy z Polską i z własnym Monarchą. Zaczepiona. prze1.1
Turków od granicy księztwa Kijowskiego postradała Li
twa przystanie nad morzem czarnym , i przestali jej pod
legać Carowie perekopsoy; na północy Pskó.w uwolnił się
od zawisłości; Nowogród wieJki wyrzekł się jej opieki,
a gdy miasto to nie mogło dótrwlłĆ własnemi siłami po
tędzę Moskiewskiej , przeszło pocl jej władzę. - 'fakio
powodzenie zachęciło Cara Iwana do zajęcia księztwa
Twerskiego, którego Litwa obronić nie podołała , poczem
odpadać zaczęły od nlćj a łączyły się z Moskwą inni po
mniejsi kniaziowie Ruscy. Tćm sposo hem utrnciła Litwa
Nowogród Siewierski, Brańsk, Starodub , Putywil, Czer-.
niobów, Dorohobuż i Toropeć, a omal że nie Smoleńsk.
Takie klęski pr:łleraziły trwogą Rady Litewskie i do ...
prowadziły je do wyrozumienia że jedynie tylko ścisłe B .
Polską. przymierze zasłonić kraj iob potrafi od dalszych
przygód ; zatwierdziły więo za panowania Jana ·Olbrachta'
uniję· Jagiellońską, a g�y Król ten zeszedł ze świata„
wyprawiony był od nich Tabor Biskup Wileńeki i inni
posłowie do Krakowa, z zapewnieniem związku z Polską
i przyrzeczeniem że odtąd Król Poh1ki i wielki książe.
Litewski -w jednej i w t�j eameł · osobie będzie; z�czem
też Ale�ander Jagiellon brat Jana Olbrachta który za ży
ci� jego jeszcze na wielkie Księ.ztwo był wyniesiony, o„
:fiarowaną mu koronę Polską przyjął.
1
O,d roku,1499 d o r oku 1569.
Krótkiego. panowania Alcxandr� nie trapiły w pr,aw. dzie · zajścia z Carem od których uwalniał go zwi1tzek
małl1eński zawttrty z jego córką, "lecz zamięszał je najazd
Tatarów. Pokonał tych nieprzyjaciół kniaź Michał Gliń1ki hetman. �itewski , co mu wielką wziętość w narodzi„
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�jc.dnsło, ale zarazem w taką wzbiło dum�, iż dopuszczał
l!!ię sromotnych bezprswiów , między inneml Zabrzeziń
·Nkiego Wojewodę '.i'rockiego w własnym jego domu za
mordował. Niespodziewając ·się przebaczenia od Zygmunta
I. który był objął rządy .Litwy po bracie Alexandrze
schronił się Gliński do Moskwy, a tu knował spiski na
pognębienie .ojczy�rny. Wsparty wojskiem Moskiewskim
obległ Mińsk, lecz spotkał się tam z wojskiem polskim a
porażony uchodzić muE1iał za Dniepr. \Vypadek ten skło
nił Cara do zawarcia pokoju i do oddania zamków przez
Glińskiego zdobytych.
Pokój ten nie' był wszakże trwałym, gdyż Gliński
do 7.erwania go pobudzał, czyniąc otuchę niemylnego po
wod?.enia; jnkoz udało mu się zdradą 'Opanować Smoleńsk,
przy posiadaniu którego utrzymali się Moskale, pomimo.
nie pomyślnie prowadzonej wojny, w ciąg·u której Czer
nichów, Nowogród Siewierski i Starodub · Litwa odzy
skała.
Zygnfont stary Monarcha wielkiej roztropności, za
bezpieczył traktatami spokojność Litwy od Moskwy, od Ta
tarów i od Turków ; a.by w \lokoju i swobodzie rozwinąć
się mogły w państwie dość już obszernem, lecz nie do
-statecznie ?Jaludnionym i uporządkowanym, te żywioły po
tęgi i pomyślności które w sobie mieścił. W tym duchu
spisać kRzał Statut Litewski czyli księgę spraw l!!ądowycb,
jakiej podobnej nie wiele onego czasu miało państw w
Europie. W tćm Ststucie mieściło się zarazem prawo po „
lityczne Litwy, którem przy potwierclzeniu swobód stanu
szlacheckiego, król Zygmunt położył zasady władzy pra
wodawczej, i wewnętrznego urzttdzenia kraju , znacznie
.7.bliżone do formy rządu istniejącego pod ów czas w
PoIszcze.
Ułatwiało się tem sposobem złączenie . obu krajów
przyoliiecane przez .Jagiełłę; pożądane '\dla Polski; dla
Litwy zagrożonćj od Moskwy i od Turcyi już nieodzo
""·nie potrzebne ; a posłużył nftjwięcej po temu uskutecz
niony przez Zygmunta podział kraju n a Województwa,
przezco upadła. nazwa księztw z którą 'zarazem ustał
zwyczaj osadzenia w nich książąt wielkorządców czyli
inaczej feudalizm ; dopomogło też· rozdanie pustek ksią-
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łęcycb to jest gruiitó,-.. 11kar!,owy_ch BZlacbcle I lud:1.lom
wolnym, przezco rozdrabniała się własnoś·ć ziemska która
była dotąd udziałem Panów rad, inaczej lenników, zaczem
też wpływ· . ich na zamożności ugruntowany, znacznie
osłabł; do1,rowadziło do ko,�ca namnożenie się szlahty,
której przybywało przez rozrodzenie się, przez osiedlanie
się wielu domów polskich na Wołyniu w Kijowskim i na
Podlasiu, jakQ też przez nobilitacye i przez pn:yjęcie
ziemian Litewskich do herbu i imienia szlachty polskiej,
po czemu zwłaszcza ..,�a panowania pierws7,ych Jagiello
�nów, wiele rodzin okazi,;ło łatwość. W raz z tnkim rozdrobnieniem własności i pomnożeniem się szlachty, brał
· górę nad Oligarchiją kniaziów demokratyzm ezlaubecki,
który niszcząc ostatnie zabytki żywiołów dawnego urzą
dzenia Litwy: wprowadzał w ich miejsce te wyobraże
nin o równosci, i ten ·skłRd rzeczy, demokr&ty.czno szla
checki na których ugruntowana była konstytucya państwa
polskiego.
· .
Gdy więo Zygmunt August objął rząlły Litwy, wszy
stkie istniejące w niej stoMąnki polityczne zapowiadały
blizkie jej połączenie z Polską; po c.r.emu król ten krok
stanowczy uczynił roku. 1560 pozwoliwszy szachcie aby
wypyłała posł<hv na zgromadzenia P,anów rad, przczco
tworzył �ię sejm złożony ,z dwóch izb prnwodawc7,ych i
z trzeciego stanu którym był wielki 4siąże; równie sta
nowczą czynnością było dnnc szlachcie upoważnienie do
obierania sobie sędziów, przezco władza sądo,vnicza wy
chodziła z atrybucyów Monarchy; a w tern wszystkim
wyjawiała się chęć ścisłigo naśladowania urząd.zeń poli
tycznych istniejących w Polszcze.
Podobne odmiany miały miejsce co do wojska, które
otrzymało stałe urządzenie; co do dóbr książęcych które
w Starostwa zamieni.one i lustracyt poddano; co do cła i
myta, które dokładniej na wzór Polski nrząrlzono.
'.Pakie udoskonalenia w przedmiotach administracyj
nych, wymagały uzupełnienia i" poprawy Statutu, aby pra
wo sądowe zgadzało się z odmiauami � rzeczach rządo
wych. Ogłoszony więc został r. 1564 4.rugi, n w roku 1566
trzeci stntut znacznie rozszerzony, który odpowiadał sku
tec.nie potrzebom związku towarzyskiego, i ro.zwijnjl\9y111

1!1ię w narodzie wyobraznlom porządku, i w tem ostatnim
względzie Statut ten, miał nawet pienvszeństwo przed
prawodawstwem pol skim..
�
Najpewniej szym wszakże śr�dkiem do połączenia Pol
ski z Litwą' było nastąpione w' roku 1566 �e strony Zy
gmunta Augusta zrzeczenie się dziedzictwa Litwy, przez
co ,,l}rzywra.cał narodowi· pr•wo obrania sobie władzy, i
· nis'żozył na zawsze te zabiegi o· god�ość Księcia, które
wznowić mogły w Litwie po wygaśnięciu rodu Jagiello
nów, domy pochodzące od Gedymina.
Bezdzietny IQ-ól bacząc że następstwo dziedziczne
w o·sobie jego niezawodnie zgaśnie, zamierzył 'doprowa
dzić do skutku zjednoczenie obu P!1ństw. Podpis�na zo
stała ta unija na Sejmie Lubelskim dnia 1. Lipca i 2.
Sierpnia roku 1569 przez stany Polskie i Litewskie.
Głównemi jej ·waruRkami były złączenie się obu na„
rodów w jeden,; pod wspólnym Monar1 Cbą i przy WBpÓl:.
nych sejmach , lubo ,że Litwa zatrzymywała tytuł wiel
kiego Księztwa. Odłączenie od niej Podlasia, Wołynia, t'
ziem Kijowskich, które do - Polski. wróciły, tudzież wspól
ne posiadanie Inflant. - Zrównanie kniaziów z inną szla
chtą. Wolny wybór króla który\ w Kra.kowie koronować
się miał, bez żad,1ego osobnego podniesienia na Stolic�
· wielkie
q;o Księztwa. . .
·
W skutek tej unii ostała polityczna samoistność .pań�twa Litewskiego, i � nią rozwiązał się wątek jego dzie
jów narodowych.. '
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Poezet ,wladzców Lltew&kłeh.
JVodzowu i ksiażeta I
Ksiqit}ta :z rodu J
.z rodu lłyngolda 'i
Germunda.
I Lutuwera i Ged��ina. ,
lłyngold.
Mendog Inaczej Mindowe.
Strojnat.
\\�ojsiełko.
fterwen.
Swarno.
Germund.
Skumont.
Trabus.
Trojden.

Lutuwer.
,vitenes.
Gedymin.
Jawntita.
Olgierd i KeJsltlt.
Jagiełło,

Wielcy ksiażeta
z ·roau' '
J a g i e l l o 1i ó u;.
Jagiełło Król Połskił
pod imieniem ,vła
dysława u.
Ktiq,ż t; ta ::Samiestnicy.

�kirgiełto.
Wit&wd inaczej Wi
tołd.
Swidrygiełło:

Władysław III, król
polski i węgierski..
Ksiqż ę ta J\TamiestnicJ111

Zygmunt książe Litew
ski.
Kazimier.z
królewicl!:
polski.

Kazimierz 1y. Jtról poi
. ski.
Alexander królewic�
polski.
(W Polszcze Jan Ol
' bracht król brat jego.)
Alexander król polski,
Zygmunt-.,. król polski.
Zygmunt August krµl
polski,
(Do e�nlona unłja
Litwy z Polską rokti
1569.)
Odta:d królowie pol
scy są. w. ksiąt-ętanii
tttewskiemi,
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5.
Hsięztwo Ośni'eelmskle I Zał9r@kle.
Gorszące niezgody w rodzinie Piastów któ,re bł"ftły
początek od rozdrobnienia polskiego państwa przez Bole
sława IiE'tzywouste�o na dzielnice, i z ustanowionego zara
zem Senioratu we względzie władzy Monarchicznej, mia
ły smutny ten skutek, że Szląsk odszozepił się od 'Polski.
�·Władające tą prowiocyą ()Otomstwo Władysława syna
Bolesława Krzywousfegó, podzieliło ją było na małe księ
ztwa które z dniem każdym drobniały, w miarę rozradza
nia się ich dziedziców, a z tąd wynikł był stan osłabie.:
nia który 1stawał się dla książąt przestrog·ą, że należy im
· szukać opieki u Monarchów• silniejsz.ycp. ·niżeli·. byli Se
·niorowie w Krakowie panujący"; biorący przytem .w s·z.-ląz
Jm g·órę Germanizm podsycany na.pływem kolonistó� nie
mieckich, doniag·ał się pornądku i -sp�kojności, których od
dwóo-h blizko ,wieków już ·w Polszcze nie znano. Ten
stan rzeczy w-ętlił związek między obu ,krajami, który je
!.Zeli niebył jeszcze zupełnie .zerwany wynikało to z tąd,
że lubo książęta Szlążoy nic słuchali starszego plemien
uika, wspomnienie na pochodzenie wspttlne, a więcej może
nadzieja zawładania kiedyś Polską prawem spadku , oca
lały' od ostate.cznego rozprzężenia" 6ię rozwolnione· ogni
wa plemiennictwa i pobratymstwa.
Zbliżył)' się Wśzakże chwila gdy _te skruszone być
miały, a nastąpiła wtedy gdf W,ładyslaw Lokietęk i Wa
cław król Czeski, odezwali się jednocześn"ie, z prawami
do�1koro11y pols-kiej. - Przetbylił się w ów czas Szlązk
'na' stronę' C�eską, · w poczuwaniu że silniejszą będzie i
, uiytcczniejszą opieka vaństwa rządnego, niżeli ta której
. spodziewać się można- po kraju miotanym niezgodą', i },O
władz cy niezabespieozonym w prawach '-monarchy; dał
�i�c Kazimierz ksiąie na Opolu, przykład zupełnego od
strychnienia się od Polski, poddając się roku 1291 koronie
C zeskiej, przyczem uznał Wacława króla Czeskiego mo
narchą polskim . - · z·a tym przykładem poszli roku �astęp
nego książęta Szlązcy na Bytomiu, Raciborzu i Cieszynie.
1Panowanie Wacława· w Polszcze lubo krótkie, stałą
się przeto główną podniebi do oderwania się od niej Szlą6·
Dzieje _Król. Pobk. ToJll,·, Il,"
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l!lkn, co w roku 1322 i 1321' uczynkówo m1atą1•iło, a "
roku 1335 uroczystemi traktatami- obwarow.»ue zostało,
· Pomiędzy księztwami Szląikicmi Opolskie, rozciiłgllło
1Się do- grnnioy ziemi Ki·akowskiej w skutek pr�) łąc:,rnnia
do niego, w roku 1179 krnj11 Oświecimskiego. W - oku ·
1306 c:r.ęść' ta dzielnicy Opolskiej miała przydaoy sobie
t) tul l<i-ię:dwa, 8 w roku 143::ł skł11dała dwie oddzielne
od siebie Stolice książąt Oświecimskich i Zaton,kich. Na pierwszej siedzinł w roku 1457 Janusz, z rodu Pia
stó,v S�lązkich , który będąc bezpowmnym, i w myJnem
tłumaczeniu (lrft w udzielności, jako by te upoważniały go·
do- frymar,cze�i� l-.ujem, sprzedał roku tegoz Kazimierzo
wi IV. królowi polflkiemu księzs(wo OświecimEkie za 50
tysięcy gr.1.ywien · �roszy szerokich Pragskic�; jednocze
�nie uznał się bołdownil<iem l,1olsk} Wacław książe Za
·torski brat Janusza� nieco poźni�j zaś w 1:oku 1494 sprze
dał i o� Janowi Olbr�chtowi k1·�low.t_ polski�?1r księztwo ·
Zatorskie , za. 80 tysięcy g·rzyw1en , �gł
't,obie dożywotne posiadanie 'teg;o kraju. \ Przez takie na
bycie wstępowali- 'Mo·narchO\'d� polscy w prawa które czy
niły icih Jenuikami korony Czel!!kiej, • albowiem zawarty -w
- roku. 1335 między: Kazimierzem III., a Janem królem Cze..
skim traktat, uznawał odłączenie SzJązka od Po.Jski, i
poddanie się jego książąt koronie Czeskiej; nie mogły
bydź. więc zgoła naruszone przez o<lsrą()ienie, tem bardzićj ..
zaś aktem F-przeda,ży obowiązki, stwierdzone prawem· na
rodów, i uroczystemi opisami. Aliści panowali ,w Cz.echach
w czl\·sie gdy kupna te n11stąpiły, naprzód Jerzy fodie
:I,rnd ·a po tym W łftdysła,v królewicz polski, z cze1to wno
sić mo:i.na że pierwszy v.. oględności na swe· położenie ile
kr.Ól obnrny , dru�i � uwagi Dft StOl!.IUDki osobiste . ile syn ,
i brat królów pulskicb, zwolniły wzg·Jędem uich. poszuki
wania -lenniczej uleg·łośtii; 'nie łatwo .też. by.Io ugi�ć mo
narchią Polską tftk one11:o uinsu potę.ioą pod wa·runki
ubliż3jącc pownrlzę jój władzców.ł J11k bądi wszakże
rzco7, �ię ta miała, J>0łączeuie księ:r.tw nabytycł1 v.. Polską,
uie zara�, ale dopiero w roku 1563 za panowania Zyg
munta Augusta nastąpiło; a 'lubo te wcielone został.r do
województwa KTakowskiep:o, 'j1rzeci'e�· tytuł księztw i daw1 ie ich herby onym pozc�tały, ,1 zachodził>7 nawet nic.;.
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. Jtor ·6żnice w trybie Ich ii'lr1;qrh1 a lfporządkowftniem ·
� 'tłztwa Krakow�kiegp·. Jako1. nie sejmikowały one
Wojew
w Pros owicach wE-pÓlnie z.1.iemią Krakowską, ale nil dni
3 wprzód ,v. Zatotzu� . Miały jednego tylli:o Senatora, Ka
sztelana, i jednego tylko Staro�tę grodowego, obu Oświe
cimskich; w Zator�� mieściło się Ziemst,vo. ·- Urząd Pod
komorski nie b)'ł też. dÓ księztw_ 'tych Z8f)fOW8dzony •. . 3
pobór podatków· odbywał się oddzielnie sto.sownic Jo 'fa
tyf uchwalon
. ych na. Sejmikach relacyjnych, i oblatowa
ńych w aktach ,r·rodu Oświecimskiego. - Inn11 zadna nie
tącho.dziła ró�nica. w sprawowaniu praw poJitycznych. - ·
-Oba księ�nra "rep'rezentowane ·były_ na 8ejm1wh .pr�ez je-dneg;o posła a później pr�cz dwóch posłów ziemskich·, i
"'ysylały deputatów na· trybnna.ł koronny. ł na koinissy.j11
skarbową -�adomską.

tł.
· H.slęzhv.o· 81ewlerskłe.·

. · ;Niema,I jednocześnie- z połączeniem Pię· Oświeclmht;
wchodził( inna ozę�ć Szl.ążka w związek z Fólską. Była
·to odłąciÓn
· a od Polski a przydana do Szlązka jeszcze w
roku 1180 wru z By�omiem, potym w roktt 1337 od By
tomia do Cieszyria odstąpioila, a, w roku '144-::ł ·oderwana od
księ�twa Cieszyńskiego kraina Siewierska, którą kardynał
Żbign\ew Oleśnicki -biskup Krokowski, od Efki czyli Eą.
femij matki książęcia na Cieszynie za 6 tysięcy g�zywien
ł
gr(?szy szerokich·. nabył, i z Polską poh1czył; pod tym
wszakże warunkiem, że on i ńai;itępcy jego biskupi Kra
kowscy, sprawować tam będą władzę najwy�szą, to jest
w taki-ej rozciągło�ci , jż prawo : sądzenia bez apellacyi/
.stanowtenie podatków 1 urzęiJnikÓw� � nawet ustawodaw
stwo) udzielanie Szlache(ltwa -w telli kraju , ·do nich sa
mych ma należeć. Sprżę.chdati się z razu Bolesław 1
P.rzemysław ksiąźęH( Ciesżyńsoy;
bracia Wacława oder
l
waniu Siewierza od icl 'dżielnicy, zezwolili jednak -na
nie w roku następującym, gdy z polecenia Władysława
Jagiełły, Piotr Szafrftnicc kraj ten wojskiem polskim osa
dzi wszy na rzeoz Olesniękiego znj\ł,
a ze1.wolili .z tym
'
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nawet warunkiem_, .że pr7,yznają · W"ftżnośó-tćj sprzedaży
przed �rólem Czeskim panem wym lennyią. - Do za
twierdzenia· tego aktu wpływali- też obywatele ffiiastn Biel
ska, ręcząc biskupowi za sp.okojne posiadanie nabytego
·
krsju. - .
.
. ·
\Vyralłznł się z tych układów ten dżiwny stosunc.:k,
że biskup Krakowski był z prawa i z �owinności lenni·
Riem Cz�skim, z osoby i ·z obowiązk,u poddanym polśkim,
t tytułu posiadłości książęciem , udzielnym , �o mięsz�ło
wszelkie wyobrażenia praW- polityczneg·o, a w PolsZCje
czyniło dziwną sprzeczność , z �ównością Szla.cheĆką , od
_
:której· bisJrnpi nawet nie byli \.;wyłączeni. · Czyli zaś bis
kupowi Krnkowskiemu używać wolno· było tytułu książę
tego zachodziła wątpliwość, albowiem kraj, Siewier�ki nie
był księztwem samoistnem, i lubo dała mu to- 1rnz�abie
przy sprzedaży księżna Efks, czyn' taki .nie był zgoła
dostatecznym dowodem ani $rodkiem prawnym, do utrzy
mania go prny tern ·znaczeniu. Lecz ,v-eszło było onego·
czasu w zwyczaj, nazywać księztwami drobne kraju cz.ę
.ści, gdy te odrywane od któr�. dzielnicy książęcej zosta. ły, czeg·o świeiy nastręczał się przykład · w układach o
' kr'aj Opawski, ldóry. skoro (!_ddaoy' został w po_sia_danie Mi
kołajowi synowi z njepraweg·o łoża książęcia �rzemys�a
wa-, tytułu księztw1;1 m�był. Lu�o więc. Siewier� miano
wany bfł pospolicie ·w aktach ur_zędowyr.b powiatem fDi
slriclus) zieinią (Terra) a,niekiedy ·nawet zamkiem (For
talilium) przecież· gdy przekazany był biskupom z pra
wem z,vie�żcbności nad hołdo,vnikftmi i lenn\kanii, z pra
wem miecza, .są�ownictwa(, najwyzszego rząd':) nrn ws�iy
stkiemi prerog·atyw�mi książęcemi, (cum Feudatariis, Va
sallariis, poteslate gladii, fttdiciis, cum .�upremo Doma·
nio, cum orn,rii jui·e Ducali) i prawa te kt: rona poh,ka mu
p zyu,awab', wynikało z tąd- nieodz.ownie istnienie księz
twa 1 ac?.hy nawet bez osobnego przywileju Erekoyi, i dla
tego to biskupi KrąkO\VSCY pisali s-i'ę już roku 1497' pa
nami d�ied?.icz1temi i książę�ami, k�ic;ztwa i ziemi Sie
wier�kiej (Dominus He,·es e�Princep� Ducatu� et Terre·
Severiensfa) co �rwało w czas dalszy.
�rzytrafiło się wszakże roku 1518. że Kazimierz·
książe Cieszyński potomek Wacława, który księztwo Sie- ·
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wierskie Qlesaickiemu sprzedał, ważność taj ugody poda
w-ał ,v wątpliwość i tytuł książecia Siewirs1dego przy .:.
J:)i�rał. Wytoczyła się. rzeąz oto przed Zygmunta· I.. jako
Arbitra, a t.en wyrzekł że książc Cieszyński, nic ma pra
wa do Siewierza. Nastąpiło z.atĆlłl że szlachta .Siewier- ·
ska wykonała roku 1536 przysięgę wieroośoi nietylko bi
skupowi w dostojeń,twie jego �
. siążęcem. nle oraz i knpi
tule J(rako·wskiej. - Czyn ten ·był· te� jawnym dowodetp,
udzicfności biskupów, jednakże i tę ·wątpliwości ,póżniejs�ego czasu i, Po�szcze poddano ; niesłu�znic jed.nak,. al
bowiem biskup Kr�kowski' prz;)•szed� był przez kupno do
praw gotowych, czyli inaczej wstąpił był w prawa już.
istniejące książąt Cieszyńskich, którym nikt nie zoprze.
ozał ie byli, 1:J.dzielnemi panami
W swym kroju; Zffilll,08 .C-U
.
«Jo osoby )i1łaśćiciela nie pr zeistaqzała stanu rzeczy który .
nieporuszony stać' był po{viuien pokąd linija · lisiążąt'-Cie- ·
szyńskich, _istniała. , Na zasadzie ta�iej udiielno.ści An
drzej Zebr?.ydowski bi!'kup JSrr.kowski .rozpol'ządził .w roku
1p52 że ntrzynrnne �n.staną w księztwie Sie,viersk;u:i pra-·
....wa sądowe Szlą::kie, ustanpwrł też od· ściany PoJsk' · i
Szlązka komorę swą celną; pon-awiał to w rdku 1625 "
biskup Szyszkowski, gdy nak.azał . używanie prawa pol
skieg.o fw przypadkach, gdzieby Lańdfrie. d szlązki okazy
wał si� być niedostatecznym ; urz:1dził oraz na D()\YO są
downictwo; owo zgoła wszystkie czynnc;,ści biskupów d�- ·
wodziły, że są ksiąiętami ufa_ielnemJ, i w tćm · znaczeniu
uznl)wała
ich Rzeczpospolita po.Iska.
,
Wydarzyło się jednak za Zygmunta IIt w ro�u 1590
ze sejm pociągnąt księ7.two Siewierskie do rozpisanego·
na. kraj cały podatku, z czego wyniknąć mo1?:ło dom'nie
m�nie że w rzeczach, skarbowych i w nagłej potrv.ehie
nie. wyłt�czano Siewierli'.a od 1powszechnej sprawy p�ństw a .
1wlskiego; afo na to miast Władysław IV. pr�y�nał w
uniwersale· z roku 1.635 7,e · księ7Jwo Sicwier�kie nie, po�"'
,llega :i.iadnym vodatkom .i ciężarom, nawet stane1n wojny
s,powodowa1'ym.
·
. · ·· Co d.o _połąc�enis księztwa Siewierskieg·o z pańsJwcm
lwlski'm, to przedewszystkim ugruntowane było na tr�k
taćie zawartym roku I.462 między Ka.?.imier�em Jag·icllo-,
11cm królem polskim, a. Jerzym Podiebradcm 'królem Czes-
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ł.im, mooą którego za�ezpiec�one było Pols:,i.cze posiads„
nie ){sięztwa Zatorskieg;o z mo'Jy pod.dania si·ę pod �wierz....
cboośc.·Polski ksiąięcia \\7acława (które kuvno w roku
1494 Uh,\.·ierd-ziło) posiadanie księztwa Ośwlccimski.eg·o na
zas�dzie kontraktu' sprzeda7,y zawartego z ksiąi,ęciem Ja•
.nuszem w. roku 1457, a nakoniec posiadanie Siewierskiej
ziemi przez biskµpów Krakowskich, na zasadzie 'l,'ran:1..a�
kcyów zawarty.eh puez kardyrrnłą Olesnickicgo z książę.,,
tnmi Cieszyńskiemi .w roku 1443 · i lat oastęJ\nych�

f

'ł.

ST_J KOS'l',VO SPJ:SH.-IE.
Gdy po śmierci króla Węg;ierskiego Ludwika rz1!dy
eÓ.l'ki jego Mui-yi puślu bionćj Cesarzowi Zygmunto,yi utrU:
dzone były wielkiemi prneciwnościaąli, s.zukał Cesarz za-.
sUków· Jlicniężnych u szwagra swego _Władysława Ja"!"
�·iełły króla polskieg·o, 8 zaciąg·nąwszy u ni-ego 37 tysię�
cy J<Óp ·groszy Pragskich, obyczajem 1:wego wieku .�ał
mu ·w zastaw J:irabstwo Spiskie, obejmujące min.st 13 i pe,
'"ną liczbę wsi. Że zaś summa1ta sui ,v wyzuaczouym
110 temu termi,1ie ani póź,niej ujszczoną nie tostała,- btnia}o
więc „w swej mocy prawo zastawu� nie w t�kim wszakże
v.naczeni'u aby d�oy w rękojmią kraj;_ miał kiedy�olwiek
nalcteć do Polski. Z,aozem też kró!owie · polscy sprnwo
wali -w - nim 7,wierzchność nader og:rnniczoną, i do ich .
. tyJ.ko osoby· przywiązaną' a to w ten sposób: . .że miano- .
wali' reprezentnnta swojego w tym kraju, pod ·tytułem sts.,.
j
. rosty, i niekiedy małą załog·ą wo sk�wą najprętlz'ej · dlł).
powagi' teg·o urzę1l.nika.. w Spiźu.. utr�ymywnli� Urządzone
flawnh)j w lirabstwie Spiskim Shirostw,a c:zyli istotnie za
rządzhva za111ków w Lubowli, Podolińcu, Gniazdacp i
Drużba kach-, przyłączOl\8 zostU,ły z . ,:zaseru do starostw.•
Spiskiego.. Ca�a Więc korzyść i .prawa �astawy ognni
czRła się na· tym, że osobiste stosunki ·poddanych polskfob
w przedmiocie handlu i I przebyw,a.nin, znujdowały tam nie-.
jakie ułatwienia. Ten .stan rzeczy przeciągnął się nawy"'!
' l-. nie niem do roku. 1770 gdy stosunki wsJ,10mniQne· \\'1.gl_ę�
,ę� �v.l.tą �\�. �elu.i,ę u.stał[•.
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Od ro ku 1516 do roku 1561.
Zakon Krzyżacki upadając port ci�żar�m nab);tćj w
f'dobyoŻftch potęg · która nie zg·adzała się � jego l}OWO
bniem, ustąpił b �r 'z Prus, i r.ozwią:.rnł Rtosu�ki połąoza1 jące go z kaws. erami Inflanc!derni. Ju� więc od roku
1H6 g:dy st�nęł a umo"';a uwalniającs ich z zawisłości
od mistrza Pruskieg·o, Inflanty były krajem s1'moi:-tnie rzą
dzonym przez własnego mistrza (Heermeiste1') i kapitułę,
v-ło�oną. z ośmiu lrnmmendorów, w którym wewnętrzną
ad·ministrsoyą sp·rawowali. Landvogtowie c;1,yli Starostowie
w 68 zamkach należących bezpośrednio do zakonu;. inne
:r.amki trzymali Arcybiskup Rygski, i Bi·sku(ii Dorpacki,
Óselski, Rewelski, i I Kurlandzki inaczej PHtyński, mająćy
jurysdykcyą polityc zną i sądowniczą .w swych ·posiadło
�ciacb; Szlacht a oddaną mi3Ja prawem lennym to od Za. konu to od Biskupów resztę kraju. Taki skład feucfolo1
nazywano stanami Infiaockiemi. Wynikn.ło z niego 7.1}
wład7.a rządowa rozdwojonft była mianowicie w mieście
J1.!d7.ę, którego jedna połowi\ leżała w 'l'eritorium Arcy
biskupim, jako też w Dorpacie i w Rewl11 które zależały
od biskupów miejscowych; a te stosunki dawały powód do
_nieu.stannych sporów mię,fay _mistr_,:�em, biskupami i ·szfa-.
. chtą, i wpływały szcze�ólniej na utrzj·�anie kraju w stn
' nie niespokojnosei i osłabienia."
Kor?.iyst:\ł Z takiego rozdwojenia stosunków Car LW8 0
Wasilewic� n. dla W)'możenia lia ·biskupie Dorpackim ve
wnćj rocznej daniny, pod pozorem że w jego JJOsiadło
ściach mieści się 01.ęsć ziemi od pa11stwa · Moskiewskiego,
oderwanej, ft' tern sposobem zjawił się był w krnjn wpływ
obcy z�·grażający jego n· �poctłegłoś'ci. · Ż ino ej strony Wil
helm maFgrabia Brandeburski arcybiskup Rygski, i•rzybrRł
bY_ł sobie Ża koadjut.or-a Krzysztofa kRi-ą,żęcia 1\'JekJcnh�f
sldego, bez względu „ że według spisanych międ;11y sta
nami lnflanckiemi pakt,hv, żadna godność. duchowna i
świeek� rodakowi obcemu dtrna b'yć, ni-e miała. - Doma
_fał. lit więo mistrz usunięcia koadj.utor�, �eo� Arcybiiakup- ·
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zaufany w pom.ocy_\spakrcwnionego z sobą Zygmuuta Au
gusta króla 1polskieg;o , któremu z roz11orządzeń stolicy
Apostolskiej . opicks i obrona Arcbidyecczyi Rygskiej po
lecone były, ni� że· iądaniu tem1t zadość nie czy
nił, ale nie obawiał się nawet dotkliwićj obrazić zako",
dając przytułek Kasprowi Munster, mafiszałkowi lnflanc-·
kietpu, który zagniewany że nie 1 został_ obrany nt)sfępcą
po mistrzu Henryku de Galen � odgrażał się roJwszcm.
W takim rzeczy położeniu W ilbelm Fiirstenberg, nowo.
obrany ,mistrz mniemał się być upoważnionym do _u życia
oręża, tak w obronie-praw swoich, jako też dla od��óce
nia ·od kraju grożącego mu niep·okoju; obległ zatem Ko
kcnbaus, w któ_rym zamknął się był Arcybiskup z �oad
jutorem, a zdo.bywsz·y tę twierdzę, obu uwięził. Nnpróźno
usiłował król Duński Kr_ystian III. zagodzić te· nieE-m�ski.
Niemniej bezskutecznie dopominał się �ygmu_nt ·A u gust
uwolnienie Arcybiskupa. Gdy więc wy.czerpane były ŚrQ,dki
· pojednawcze, zebrał król w Litwie wO'jska do stu t·ysięcy
i zbliżył się ku granicy lnflanckićj , zapowiadnjąc. że l_os ,
oręża rozwiąże gors7,ące spory. Zapobiegł. wszakże woj-.
nic Cesarz :Ferdynand I. nakłoniws:r,y mistrza 110 · ,nvol
nienia Arcyblskupa, do uzn_;nia księcia Meklenburskicg·o
w·. godności ko'adjutora, dQ zwrócenia wydatków ua wy-.
prawę tą łozony�h,. i do przeproszenia króla� stawiąc-- się
przed nim osobh�cie, w obozie jeg·o pod Poswolem. Za. spokojony ,,� żądaniu swym Zyg-munt August o�wd:.dęc;,;ył
mistrzowi 'jego powolnosć � załatwiając �achodr.ąc·e nfo-:
zgody o granice między .In1hintanii n Litwą i zawięrając
z Żakonem traktat wspólny obrony ·prizec1w Moskwie·, co
było rzeczą tem ilOtrzebniejszą, że Car I,van Wasilewicz·
gruntując się na wyjedn'anyni. od biskupa Dorpackiego z
obowiązaniu się do płacenia daniny, domagał się jej � pQ
gróżk'ą, ie -o, tę ·siłą upominać· się będzie•. Jakoż gdy bi
skup zamiast pieniędzy wysłał delel?:owanycb do czynie
nia przełożeń nad n�słusznością żądani�. teg;o, Car _wy- prawił do lliflant 40 tysięcy wojska po.d dO\\tÓdztwem Ta-·
tara Syrgeleja, ktory kraj srodz� sp11stoszył: co te� ła�
twiej mu przyszło, że mało oporu znajdował w rycerstwie
zakonnym ' rozdwoj.onym niesnaskami religijnemi; ,vieJu.
Luterskie-/
, już bowiem
kawalerów
przyjęło było wyznanie
,
.
.
.

„
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a z·ostając przeto w nicJ>ewności czyli przy posiadaniu.
kraJu utrzymaj, się, obojęt9emi byli dlli sprawy, która
stała się dla nich oboą. - Niebawem odpadł miRtrz Wil
helm Furstenberg od jedności z kościołem katolickim, za·
-0zem ustąpić musiał roku 1559 rządy Gottardowi Kcttlero
wi. - Takie niez,gody"-w zakoni·e , ułatwiły Carowi zaję
.cie całych: niemul Inflanf, i zdawał s· ę być tyle pewnym
swej zdobyczy , że ,v pisanych do Cesarza listach brał
już tytuł pana teJ prowiricyi. Sam tylko bi'skup koadjutor
Rygski okazywał oględność na sprawę kraju , i pa cz.ele
małeg·o ll�ojska Y.aciągniętego w Prusach stawiał czoło ·
Moskwie i odzyskiwał zamki prz.ez nią zajęte, jednakże
przewidywać się dawało, ż·e, ulegnie w· walf?e zbyt nie
. równ�.
.
.
W tedy mistrz Kdtler słusznie zatrwożony o przej
ście Inflant· w moc .Moskwy, co pociągnęłoby upadek za
konu, którego był naczelnikiem, mniemał iż wyprzedzić
należy. gn,ałtowrie jego rozwiązanie, pr25cz połączenie1 s.ię
z Monarchijii która swobody krajowe oceni i utrzyma, a
przeto przełożył stanom Inflanckim myśl, poddania się któ. remu z. królów· sąsiednich, naśladując to co niedawnego
czasu wydarzyło się było w �rusieoh. - Pomysł,. ten po-·
dobał się po'wszechnie, lecz roz.dwojone były z1Iania co
do wyboru protc�tora, albowiem !fdący za n:rnką Lutra :,a
walerowie życzyli sobie związk1i' z Szwccyą lub z Danią,
· gdy' utrnymujący się · w jednoś�i z kościołem katolickim a
.'Pnrnd innemi �rcybis�up Rygski, przechylali się na stronę
króla polskiego. - Ost'atnie to zdanie przemogło, zwła-.
szcza że. zawarte niedawno priymicrze . z.Zygmuntem Au
1
. Kett-_,
gustem czyniło dobrą otuchę; udał się prze_t9 n1r,:1trz
Jer do Krakowa, :w celu skojarzeuia bliźśzych ·związków
z Polską. Znalazł ón w·szak�e Senat nie.zachwiany w
mniell1ania ;i;ę nie należy się wdawać · w sprawę lntlant,
i jedynie tył.ko ·króla po temu móg·_ł nak'łonić.� Jakoż Zyg
munt August nie ju'ż jako król Polski, ale jedynie tylko
jaJrn d.ziedziczny ksią:ł,e .Litewski, zawarł w Wiln.ic dnią
30. Sierpnia 1559 roku umowę z za�onem, mocą. której
przyjął Inflanty ,v opiekę (in clientelam) i obronę lprze-,
ciw Moskwie zapewnił.
Do trakta�u tego' przystąpił z posiadłościami swemi ·

to
. aś bł.skupi ÓzeJski, Pil
Arcybiskup Rygski, przeciwnie z
się królowi
tyński czyli Kurlandzki , 1 Rewelski, poddali
·
·
Duńskiemu.
W ślad takich układów, wydali mistrz i Arcybiskup
zamki niektóre w znstaw zesłanemu z Litwy przez Zyg
munta Augusta Janowi Chodkiewiczowi , gdy przeciwnie
biskupi" oddawali swoje ber,warunkowo, książęciu Magnu
sowi bratu· króla Duńskiego.
Takie ,;ozd wojenie. w. działaniu między Stanami Jn„
flanckiemi, zapowiadało niechybne klęski w woj.nie z Ca
rem, do której sposobiono się w Moskwie bez wzr.lęd11
na świeżo z'awiązane stosunki Inflant z Polską i z Daoją .
.- Jakoż w prz;ód niżeli z Litwy ·uatlciągnęła. pomoc,.
wojsko moskiewskie wkroczyło do Inflant, a,zniósłszy za„
s(ępy Arcybiskupa, któremi 1łowodził Felkier.Gamb probosżoz
katedralny Rygski, tudzież lenników zakonnych pod spra. ·wą Zyberga i Zassa, zajęło zamek l'Haryenburski, i pod
stąpiło p.o·d Felin, gdzie stary Fiirsteilbcrg zamlrnął się.
był z znac;,,;nemi skarh�mi.
Twierdza ta poddana została przez zdradę bronią ...
cycb się rajtarów Pruskich, a FUrstenberg i biskup Dor-.
packi w niewolą wzię�i, odprowadzeni byli do Mohkwy.
Na próżno usiłował mistrz Oottard Kettler zasłonić kraj od
ski, i jedno
grożfłcef m u zguby,. wszędzie następowały
!
P.O drugi!'h . poddawały się zamki.
·
W takim. rzeczy położeniu miasto Re. ·el i }lOwiaty.
Estońskie ·oś.wiadczyły mistrzowi, �e jeżeli o ob-ronie ich
· ryc�ło nie pomyśli, poadadzą ·się ki:ólowi 's�aved?Jkiemu •.
Lecz obrony nie było, bo Zygmunt August nie da,vsł o ...
biecanej protekcyi , zaczem też szlachta . Estońska we-,
zwałai w pomoc k1;ó1a S:1.:wedzkiego, i nie. bezsku,tecznie,
albo.wiem ten wyląlJownł nie·bawcm pod Rewlem·, zmusił
do poddania. si.ę dowoclzącego. w tem mieście Oldenbe. kA, i
c11łą okolicę zająwszy przysięgę· wierności· o.d mieszkań..,
ców odebrał.
W tedy. dopiero naolągnęło nieco woj.ska Lit�w�kiego�
.
po.d sprawą Mikołaja Radzi\Viłła, lecz i to niezabierało.
aię czynnie, do ob.rony kraju, albowiem dziwnym w poli...
tycę Qbrotem, Zygmunt August oświ�dozyó kazd Stanom
.l,Ąanokiąi, że p.ollieważ dane mu w. zast. aw z-awki nie.
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były by dostateczoem wynadgroclzeniem kosztów wyprawy
w obronie ich kraju, od mnożących się w nim nieprzy
jaciót, polłjętej, nieinaczej pr:1.ystąpi do tak trudnego dzie
ła, jak gdy stany na wcielenie Inflant do Litwy zezwo.Ją,
po· czemu wzywał je na sejm do Wilna.
· Na zjezdzie tem odbytym w roku 1561 stanął dnia
28. !°-'istopsda po długich naradach z mistrzem, z kapitułą
l z Arcybiskupem, wzajemny układ (pacta subjectionis)
,vzględ uie poddania się Inflant. pod władzę wielkiego' ksią�
żęcia l,itewskiego, z warunkiem, iż ten wystara się o 1,a
t1Vierd zenie onego prze� rzeszę nicmiecklf, że wolnego
wyznania n•.uki luterskiej dozwoli, że służące Szln-cbcie
swobody utr1.yrn11, i że mistrz fo•1ancki oddane mieć hę•
d:,;ie w lenność dziedziczną z tytułem księztwa, Kurlan
cłyją i Sei:ąigallią. Do tych psktów przydał król akt oso.
bny obwarowania praw szlachty Iofl.nnckie.j, pod nazwi
#kicm zastrzeżeń szczególnych (,-eservatio ).
Od r oku 1561. do r o k u 1.569.
Nie było więc już żadnej przeszkody do wylrn·nania
obietnic ze strony Zygmunta Augusta, jakoż na początku
roku 1562 przybył do Rygi Mikołaj Radziwiłł na czele
silnego oddziału wojska, nic jednak przedsięwziąść nie
chciał póki mistrz nie złoży n;ądów. - Czyon-l)ŚĆ. ta na
stąr•iła. z wielką uroczystością, przyczem mistrz zdjęJc z
siebie insygnia swej godności w ra� z wielką pieczęchi
kraju Radziwiłłowi wręcz;ył, a nawzajem odebrał od nie...,
go imieniem królewskim inwestyturę na księztwo Kur
landzkie, i namiestnictwo w Inflantach. - Arcybiskup i
miasto Ryga uczynili osobny akt poddania si� .królowi
JlOlskicmu, przy zastrzeżeniu sobie wielu swobód i przy
wilejów szczeg·ólnych. Gdy w krótce potym 1.1marł Arcy-,
biskup sprawca upadku wiary kntolickiej w Inflantach„
i•rzez. jawną opiekr którą dawał naucę luter&kiej' zwła�
szcza we względzie wolneg·o _ małżeństwa kapłanów, Zyg
munt Aug·ust sądził się być upoważni6nym do objęcia w
posiadanie zamków biskupich, czyli to tytu.łem spadku p.o·
l>liskim sobi.e krewnym, lub też prawem monftrchiczne�
�aduku, albowiem koadjutur tsi,że Meklenburski odstą
f\wąiy · o.d µnij � koiciołem , na ĄtcybJ,ku�stw,Q. Dl:\ttępą�
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wać, a tćm s3mem do posiadłości po poprzedniku swoim
pozostałych przyr,hodzió nie mógł. \Vynikł z tąd spór,
który Kettler, namiestnik król ewski zakońc:tył sposob e m
prędkim leo� gwaito}Vnym ,. pojmawszy _koadjutora 1 do
Polski -o,Iesławszy, g·dzie ten lat 6 na_ zamku w Rawie
uwięziony pozóstawa-ł. Leoz koadjutor miał w królu
Szwedzkim teścia i protektora, a ten ujął się za nim·. 'f a.
więc· okoliczność powiększyła ·mnożące się wl:ględnie
zajęcia Inflant trudności' których -wiele już było' albo
wiem król Szwedzki upierał się przy posiadaniu Estonij,
·twierdząc ii ma do tej prowincyi w skutek wolneg·o jej
poddania się równie ważne prawo jak król Polski do re
szty loft.ant; te zaś granice Estonij nie były .uregulowane,
rościł do dalszych części kraju pretensye,. i te mocą orę
ża popierać kazał Wielkorządcy; Rewelskiemu •.
Nie mniej wielkie uiebezpiemrnństwo zagra�ało ze
strony Moskwy, g·dzie CM'. moc.no ollra.:'r.óny ż. e nie j e mu
ale królowi polskiemu pod.dMy si'ę Inflanty, sposouił siQ
do wojny, r niebawem z wielką siłą kraj ·Litewski do Po
łocka naszedł, i miasto to zdobył; lecz Mikołaj :ladzi
wiłł zniósł większą połowę· wojska Moskiewskiego w bi
twie w której 25 tysięcy źołnierza ruskieg·o z
· g·inęlo, a
drug·ą rozprószył Kmita starosta Orszański.
Padło w tern czasie jakieś podejrzenie na Kcttlera ie
poruczonych m11 obowiązkÓ\V nie dość .pilnie przedr1,ega,
co spowodowało króla do odebrania mu władzy namiest�
nłczej, i do postanowienia w jego miejscu Chodkiewicza,
starostę Zmudzkiego, wielkorządm} Inflanckim. -:- Było ·-to
rozporządzenie przeciwne zawartym świe;i,o z Inflancr.y
kami paktom, które wyłąc�ały obcych od· ws;1,elkich urzę
dów, zsczem nie małe sprawi,ło nieukontowanie, jednakże
ten dobry miało skutek, iż Chodkiewicz zbliżyć umiał w
uzupełnieniu akta poddania się Infialłt, uniją tcgą kraj_u
z W. księztwem Litewskim, która też na Sejmie w 'Grn
dnie roku 1567 dnia 26. Grudnia pod . nazwi•kięm wcie'1.enia (incorpo1·atio) nastąpiła, i uroczyście za.przysię
.żoną została. ':rem to sposobem dopiął Zygmunt wi e lkiego„
zaiste celu, przez nabycie kraju na E1to mil rozległego,
lu1Inego i zamożnego, jednakż.e ś1:odkami polityki zawiłej,
l po trz_ykrotnem ·złamani\! czynionych Infiantczytom ebie-
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tnie, a, dwukrotnem narazenin ich kra.jo na najazdy Mos•
kiewskic·, które mógł był od razu odwr6oić. Niektórzy
przypisywali to postępowan'ie powolności ·wro.dzonej kró
lowi, ,na której zwan@ go Re:r crastinus; inni autorowie
twierdzą, że byli temu przyczyną dys�ydenci przemagłlją
oej w Radzie; najpodobniej jest, że niewczesny upor· se
natu polskfeg·o . pozbawił sposobności do nabycia Inflant
gdy -była łatwość po temu.
W ślad nastąpionego połączenia zaprowadził Cho�
kiewicz w lnflantac� tryb Administraoyi właściwej �itwie
.albo raczej \•Polszcze, stanówiąc pięo-iu kasztelanów i sądy'
ziemskie. Missto Ryga atoli wymawiało się od poddania
się tćm ro7,por�ądzcniom, i domag;ało się nawet swobód po-:
dobnych tern jakie używał Gdańsk. _:_ Przedmiot ten zo-·
stał nie rozstrzygnięty z powodu bliskiej wojny zMoskwą
do której sposobił się Zygmunt A ug·ust , nie tylko ze
. względu na· potr1;ebę zabezpieczenią się przy posiadani-q
Jnfla·nt, ale też z namowy wielu Bojarów moskiewskich,
którzy przećiw Carowi) zniec.hęceni, szukali sposobności
. usunięcia go od rząd_!.f. _Gdy jednak spisek ten odkryty
został; ograniczyły się· działania wojenne ze strony po
laków na małych ha:ro�cll, zwłaszrJza pQ� niebytność króła
ltó.rego zatrzymywała w -Polszoze nade�ażna sprawa
po:1ączenia Polski z �itw.. ·
Wezwąne były Inflanty do wysłania posłów na sejm·
zwołany· tJm końcem do Lublina w rÓku 1569, na- którym
też stanęło połączenie Inflant z Polską i z Litwą; gdy
jednak posłowie Infbntcy pod tym tylko w:arunkiem do tej
unii prnystąpić, że utrnymane będą w całości swobody
krajowi ich zapewnione tr�·ktatami, zJbowiązał się-Zyg
munt August osobnym reskrntem do wyjednania po temu
uchwały na sejmie następującym. Co do kurlan.dyi wyda
ny zosta.ł na tychmiast Gottardowi KeJtlerowi i potomkom
jego dyplom na lenność; wypuszozony te_ż był z więzie
nia książe Meklenburski, po zrzeczeniu się wszelkich
pr�w do Arcybiskupstwa Rygskiego, które mieć · mógł ż
tytu-łu koadjutorij.
Od r oku 1569 do r oku,1660.
Ukończone więc było zupełnie dzieło połączenia In„
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:ffant � pa�st\vem polskim, Jeea epokojbe ich posiailllflił
podlegało wielu trudnościom , z przyczyny że Car Mos
kiewski nie odstępował od zamiaru przywłas zczenia so. ble tego kraju , a król Szwedzki część jego znaczną jnz
posiadftł, a do dalszej rościł· sobie prawa. Utrzymywał
się też przy Biskupstwie Pilty11skim z ramienia Danij Magnus książe B0lszty1iski.
.
)
Jakoż knowano w �oskwie intrygi ku przejednocze
niu sobie Inflantcżyków, i tćm celem ofiarąwał Cnr Kettle
rowi tytuł króla, pod warunkiem że uznawać będzie
zwierżchność Moskwy i opłacać daninę; gdy zaś Kettlet
temi oświadczeniami ułudzić się nie dał, uczynione one
były i z większym skutkiem MHgnusowi książęciu Hol
sztyńskiemu, który w ślad do Moskwy pospieszył i zawarł
tam z c�rem traktat, mocą którego poślu.bić miał w. księ
żnę Marją synowicę Cara, obJąć ln.ftl\nty z tytułem kró
lestwa w posagu, i uznać się hołdownikiem państwa Mo·;-'
kiewskiego. - \VspaFty wojt1kiem ruskim· rozpo.czął Ma
gnus wypra\VQ od oblężenia Rewlu, lecz tu mę.inego do
znał odporu r1.ałogi Szwefakiej, i �muszony był .po ośmitt
miesięcznych wysileniach do .odwrotu. -:.. Zaczepić nie
śmiał Inflant polskich których bronił Chodki�wicz , a tak
Car i sprzymierzanieo jego , poznali, że zdobycie lekce
ważone z razu, jest w istocie nicpewnem i niewczesnem
przedsięwzięciem.
Ożywił wsża\{że nadzieję Cara i Magnusa nastą.pio
ny tegoż czMu zgon Zygmunt.a Augusta, który osieroca
jąc Polską koronę m9g·ł być w r�eczy samej przyczyną
zamięs�ania, i zdawał się ułatwiać. zamachy na państwo
polskie wymierzone. W tej nadziei wkroc�yli Moskale do
Estooij, gdzie udftło się- im . zdobyć s1..turmem twierdzę
Wittenstein. Po tej wyprawie splamionej ókruoieństwami,
odbyły• się
wielkim Nowoo-rodzie ZHŚlubiny Magnusa
z Cnrówną Maryją. - A g·dy w Polszcze ntemałe �-rzą
dziły zamięszanie oddalenie ąię z� kraju Henryka· Wale
zego , i powtórne bezkr,ólewie; tti,Jzież niepokoje które
w pierwszych c-hwilach panowania Batoreg·o nastąpiły,
pr�edewszystkim zaś rokos� Gdańszczt.rn dJa któr.eg·o siły
Polski były rozerwane i Chodkiewicz z Inflant z większ,
częścią wojska był wyciągo'łł, Car korzystał z tych oko•
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liczności dla o!adztnia Parauury któr'ł Moskale szturmeJD
zdobyli, tudzie\ zapików w Padis, Lemsal, Trojden i in
nych kilku mieJsC warownych; od Rewla _zaś byli odparci
z ta.k wielką stratą, iż _7. EstonJj ustąpić musieli. Wypa-.
dek ten nicpomyśluy zachwiał przychylnoRĆ Cara ku ksią
żęciu Magnusowi, któremu oświadczył, że poznawszy się
na nieudolności jego w prowadzeniu wojny takową sam i
na własną korzyść dalej popierać będzie.
Jakoż ·z ogromnemi siłami wkroczył_ do Inflant pol
skich gd?.ie Maryenhauz, Lucyn, Dyneburg, Krzyżborg· i
inne zamki poburzył, i szybkim pochodem \zbliżał się ku
Rydzę. ·- Zmieniwszy wszakze zamysł rzucił się na zam
ki które w ziemi Piltyuskiej posiadał książe ·Magnus, i.
zastaws�y go w Wenden w nie.wolę uprowadził. _WypraWia
ta od�naczała się srogością jakiej dotc}d w tamtych stro- ·
nach nie było ·przykładu. - Przejęty grozą na odgłos po
pełnionych okrucieństw król Stefan wyprawił ku obronie
lnHant Chodkie,wicza i Sapiehę, łttórzy wyr,ugowali z njch
nici,rzyjaciela tem snad nićj , .że lud miejscowy , a nawet
załogi Szwedzkie .w Es,tonij, łączyły się potemn z woj
skie� po�s.kim. Większe siły poprowadził osobiście król
ku Moskwie. Zdobyte były Połock, w-ieliż, Uświatn, sps
lone Wielkie Luki, Psków oblężony. Car prosił o pokój
i otrzymał g;o za pośrednichvem (PalJiĆża ·Grzegorza XIII•
.a to pod tak clogo�ncmi warunkami; że podjęte wysilenia
. i poniesione wydatki w wojnie którą los ·uwieńczył był
zwycięztwem, 'teD tylko-miały skutek·, iż Inflanty uwol
. nione zostały od nie1•rzyjaciela, a Polska przy ich posia
daniu upewnioną była. Zftjęto się przeto na sej.mie roku
1582 dals�ym prowincyi tej ufządzeniem; i uchwalone zo
stały dla Inflant pra�va pod naz\\,izkiem konstytucyów; po
dzielo oy też był krnj ten na trzy Województwa, .i ery
·gowano w nim nown diecezyją '- w Wcndzle, albowlem
wszystkie dawniejsze biskuJlstwn już nie istnh1ły, w sku
tek 11rzejścia większej części mieszkańc'ów na wyznanie
Luterskie. Międ�y innemi biskupstwo Piltyńskie znajdo·
wało · się w posiadaniu książęcia Magnusa .z 1'8mienia króla
Duńskiego. Lubo więc książe Magnus umierając prawa
swe do kraju tej części którą już nie- bi8kupstwem · alo
powiatem lub ziemią Piltyńskfl nazywaDQ, Polszcze odst11-
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pił, rościła do niej. pretcn�ye Dania. Tc �ról Stefan �a
g·odził objecująo że 30 tysięcy, Talarów zapłaci. Gdy za-ś
summy tej skarb polski nie dostsrczał, zastą11ił takową
książe �r.uski i w?.iął u nićj w zastaw powiat Piltyński.
W thkim stanie zastał sprawy -Inflanckie Zyg·mant
UJ. g·dy po Batorym tron polski objął•. Poprzysiągł on był
w paktach elekcyjnych że Estoniją z I'nflantami połączy,
]ecz z przyczyny że w Sz;weoyi ojci-ec jego p,rnował rzecż
ta -orlłożona była· do czasu; po śmierci zaś króla Jana
znalazł się opór w stBnacb szwe·d�kicb co do ?.ezwolenia
na takie odłączenie. Gdy zaś książe Sudermanij piastu
jący namiestniczą władY.ę w Szweoyi naród do buntu prze
ciw Zygmuntowi skłonił, i tego z tronu dziedzicznego
wyrugował, nie tylko że o w ydaniu Estoryi już mowy
i ie było, ale wszczęła się wojna z Po1ską o posiadanie
Śamyoh Inflant.
Wojnę tę prowadzoną 7'. rozmaitem powodzeniem dla
jednej i drugićj ·strońy, ukończył był Chodkiewicz .z ko
rzyścią, gdy powętałc w Pols�r.ze rozrur,hy i rozpo�zęte
z Moskwą. rozprswy o wakujący tron Carów, ułatwiły
Szwedom _zajechanie Inflant. - \-Vstrzymała wszal,{że te
kroki- nieprzyjacielskie śmierć ksiftŻęcia .'śudermanii i sta-=
nął rozejm który trwał do roku 1621, lecz w tedy Gustaw
Adolf król Szwedzki wielką siłą do lnflan"t ściąg·nął., co
było w posiadaniu Polski miast i zamków znjął, a uawct
książęcia Kurlandzkiego � !m1ju jego rugował. Wątpliwą
wszakże było rzeczą czyli · 1Jtrzyma się pr7,y posiadaniu
tych .zaborów, albowiem Rą.dziwiłł i Gąsie\\lSkJ.' mężną
�tawić · mu zaczęli obronę i już niektóre. twierdze odzy
s�ali byli; gdy wylądowanie Szwedów w Prusiecłi koron
nych , rozrywając siły po,lsk,ie, , :;:wątliło skutek ty cli t.siłowań.
· Stanął za pośrednictwem Francyi i Danij' roku 16'85
ro7,ejm, w czasie któreg·o 11aradzano się · w Folszcze co
jest lepiej , czyli zajęte prnez Szwedów ·miasta w Pru
Śicch, czyli też Inflanty im odstąpić, albowiem przewidy
vrnno, że pokój ni iuaczej jak tylko znaczną stratą kraju
oku piony być może. Pośrednictwo Anglii, Francyi i Ho
landyi zbliiyło drugi rozejm dwudzfesto sześcio letni, z
pozostawieniem Szwedów pr�y posiadaniu Infiant, a uwol-
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nienlem miast Pruskich. W cżasie tego rozejmu eupre
macya Polski rozciągał" się tylko do księztwa Kurlandz
kiego i do powiatu Piltyńskiego •
. Naruszył pokój z Polską król Szwedzki Karol Gu
staw w roku I 655, ną. lat 6 przed wyjściem ro�ejmu;
wyprawa ta srog·ie sprowad�iła _klęski na państwo polskie,
które cudem pruwie uszło zgotowanego mu upadku. 'l,r..ik
tat pokoju 'w Olhvie rok a 1660 między. Janem Kazimie
rzem królem pol:;kim a Szwecyą /'zawarty, położył koniec
wojnie w ten sposób, iż Inflanty, wyjąwszy część ich
małą zwaną Auitralem livoniam, skłaiJaj�icą się z czte
rech starostw Dyneburskiego, Rzeżyckiego, Lucyńskiego i
Marienhauskiego, któ·ra pozostać miała pr�y Polszoze, ko
ronie Szwedzkiej odstąpione zostały.
Już odtąd nie wróciły Inflanty pod panowanie Pol
ski, bo lubo Rzeczpospolita zawsze do kraju tego pomi
mo traktRtu Oliwskiego rościła prawo, i w za"iieran cli
z monarchami s�ojemi paktach kładła warunek nby o od
zyskanie Inflant starali się; lubo August li. usiłowftł '\,\,a
r11nko,vi1 temu .za,fość uc7,ynić, i tern- końcem wojp1ko Sas
kie w roku 1,00 do lnJląnt wysłd i Ryi2;ę obległ, w 'za
_wnrtym zaś prz.y ierzu w roku 1703 :,- Imperatorem Ros
syjskim u,roczyśoie :1,astrzegł, ż e jeżeli ten Infl11nty na
ązwed,icb zawojuje, kraj ten cały Polszcze oddać tię,Jzie
obowiązany'm; lubo istotnie do tego pr�yszło że Inflanty
w moc Rossyi, dostały się, przeciet już od czasu pokoju
Oliwskiego niemal całkiem od Polski odpadły były. Po
zostająca jedynie tylk.o pnr,y Polszcze część ioh mafa \Vo'.
jewództwem Inflanckim później zwana, przeszła pod pa
now1101e rossyjskie w roku 1772 w .rH z innemi krajami
R�eczypospolitej.

D.

H:slęztwo -H.11rlandzkle I Pf;łwlat Pll•
tyńskł.
W skutek por1dania się Infl.nnt królowi polsk' emo
Zygmuntowi AugustO\\'i powstało w części południo\\ ej
tego kraju księztwo Kurlsndzkie, które w piy�l �awutego
'T
01deje Król. Polik. Tom 1L
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dnia 28. List�da 156! roku traktatu .mbjection(s po
siadać miał prawem lennĆ1ń Gottard Kettler ostatni mistr�
prowinoyaloy Inflancki zakonu Krzyżackiego, z. wszyst
ki�mi pra'fami i prerogatywami które służyły ks!.ążQci11
Pruskiemu, tudzież tytułem d�ied;.. ictwa_ w potomstwie swo
im pici mę�kiej.
Na zasadzie tej ugody złotył Kettler godność mistrza , a oddawszy Radziwiłłowi komissarzowi królew
skiemu ·insyg·nia swej godności, odebrftł z rąk jego Inwe
styturę na księztwo Kurlandyt, które w posiadanie natych
miast objął, w Rydzę jednak w znaczeniu namiestnik�
królewskieg·o w Inflantach pozostał.
Przyjął on był w raz � więks?.ą liczbą komturów i
rycerstwa Krzyżackiego wyznanie luterskie, zaczem uwol
niws� się od przy�ięgi obowią?.ająuej do bezżenności,
�aślubił sobie roku 1565 w królewcu „ Annę księżniczkę
Meklemburską.,
Gdy na sejmie Lubelskim w roku 1569 nastąpiła
un,ija Litwy i· Inflant � Polską, objęte nią było księztwo
Kurlandzkie i spisany został potemu osobny ak't z dnia
3. Sierpnia pod tytułem wcielenia (incorporatio) księz
twa Kurlandzko Semigalskiego d0< królestwa polskiego, w
którym zamies7,ozone by'fy jednakże te wyrazy, że król.
przyjmuJe 1,si'ążęcja w raz z posiadanym jsku lennosó kra
jem, in fidem et clientelam, co przeistaczało .stosunki po�
daństwa z wcielenia wynikające, w obowią�ek lennika
czyli Wazala ko;ony polskiej.
W czasie wyprawy króla �tefana przećiw Moskwie,
�łożył �awiącemu w Połocku książe Kurlandzki hołd, w
sposobie przepisanym, i odebrnł inwes· tyturę.
Gottard Kettler zeszedł ze świata roku 1587 zosta
wując ,lwóoh synów Fryderyka0 i Wilhelma i córek dwie
Annę i Elżbietę. - Za rządów jego doznawała Kurlandya
tych samych doleg·liwo�ci które Inflanty trapiły, i dopiero
pod ostatnie lata panowania-Stefana Batorego, g·dy król
ten Moskwę wdzierającą1 �ię do Inthrnt poskromił, nieco
l)Okoju używać zacięła. Po Gottardzie nastąpił na księz
two syn je�o starśzy Fryderyk.
Na sejmie Warszawskim roku 1589 stanęła konsty
tucya o polącze.lia księztwa Kurlandzkiego z 1rnr1stwcm
1

I
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polskim, pod W!lrunkftmi pr r:episanemi dla Inflant, na przy
pa-.łek: wygasnięcill potomstwa lłsiąiąt z rodziny Kettlers.
Ponowiona tćż była uchwała 'względem rozg·raniczcnia
Kurlandyi z Powiatem Bracławskim od Dzwiny do Je
ziora Kurczyn.
, W rgku 1605 przyłożył się książe Kurlandzki Fł'y•
deryk nie pomału, do �wycięztwa odniesioneg·o na Szwe'
dach przez wojsko Polskie pod sprawą Chodkiewicza. u
Kircholmu, dokąd w .14 · tysięcy żołnierza w ·pomoc Hola
kom przybył. Rzeczpospolita wynagradzając mu tę ważną
przysług�, pozwoliła wykupić zastawiony książęciu Pru-·
skiemu powiat Pilt.yński i oddała mu takowy ku opatrze
niu w posiadanie dożywotnie.
W roku 1611 ponowione były uchwały sejmowe co
do rozg'l'aniczenia · księztwa · Kurlandzkiego od Zmudzi i
Litwy , i E1tanęło prawo względem sposobu wymierzfnia,
sprawiedliwości w sporach zachodzących między obu !.ra
jami, przyczem Apellacya w sprawach obywateli powiatll
Piltyński-ego �achowana ,była sądom królewski' z wyłą
czeniem książęcych. . Rzecz sądowa i w ogóle A�buoye
wb.dzy książęoej · nie będąc dostatecznie wyjaśnione pak
tami, wyntkały � tąd nieporozumienia między książęciem
i szlachtą Kurlandzką, a większe jeszcze ze szl�ohtą Pil
tynską , która uważała się być -bezpośrednio zawisłą od
Polski; w przytra:fi:onem z powodu takich sporów zajściu
w roku 1615, dwaj szlachta nazwiskiem de Nolden spra
wujący czynność komissarzów królewskich, zabici byli z
poduszczenia książęcia Wilhelma Kurlsnd�kiego ; zaczem
ten unikając wymierzonej nań z wyroku króle,vękiegQ
kary, do Szwecyi uszedł.
Niedogodność wynikająca z niepewności stosunków.
sądownictwa i zawisłośo� stanu szlacheckiego- od władzy
książęcej W kurlandyi, USU1ttętą ZQ.Stała W roku 1.617 prze�
mianowanych potemu komissarzów krolewskich , którzy
spisali akt zwany: Formula lłegiminis Ducatuum Cur
landiae et Se11&igaliae, zastrzel!;ający między innemi swo
bodami szlachty wolne wyzmawanie religii katolickiej , i
�jazdy poselskie w celu naradzania się nad sprawaµii
księztwa ' jako też równosć praw dla szlachty polskiej
Ustanowiony te.ii
mającej swe. posiadłości w Kurlandyi.
'
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został mocą tego. aktu nnjwyż.�gy są,I blflżęcy złożony
� i�1rndhofmistrz1:1, Oberburg;rabiego, KnncJerza Lf�1rndmar'
sznłka, od którego apellacya w si,rawach zn1aozniejszycb
szła do sądów relacyjnych królewskich.
W wojnie Szwct.lzkiej za panowania Zygmunta III.
ucierpiała- nie 'mało Kurhrndya od nieprzyjaciela który
roku 1619 zi,jął Diincmundę i Goldyngę. W roku 1622
brali i od hiersli po kolei Polacy i Swedzi Mita"rę. W Se�
migalii Lew Sapieha ucierał się z samym królem Gusta
wem Adolfem; wt: m nieszczęsci pełnym czasie, lud wiej1Ski krył się, tułał po lasach, gdzie Łotysze z przyrod7,e11ia do zabobonności skłonni, tak dalece postradali pamięć
o religii i mylne potworzyli sobie o niej wyobra7,enia, iż
jak za wieków pogal1skich przed drzewami dooośn ejszemi
obłędne odbywali nabożeństwa.
U8tały n· eco te prą�olły po wyprawieniu się Szwe
dÓ\V do Niemiec , a stany Rzec7,ypospolitćj Polskiej cbc,o
wyna,Jgrodzić wielu podupadłym rodzinom lnfl!lnckim i
Kurland7.kim oka7,aną kn sobie ze szkodą majątku wier
ność, pr1.eznaczyły potemn znaczne summy. Tych ws7,ak
że wyoi-ęczony skarb koronny nigdy nie wypłacił, i tylko
pamiątka o tćm w księtł�ę praw pozostała.
W roku 1639 dnł król Włady,ław IV. inwestytur�
n� księzh,·o Kurlandzkie, \Vilhelmowi, drogiemu synowi
Gottarda Kettlera, albowiem książe Fryderv), zmarł był be7,
potomnie. Krótkie były rządy Wilhelma,, nastąpił po nim
roku 1643 �yn jego Jskóh. Wytoczyła się między niem
a szlachcicem imiemiem Mt'jdel · sprawa o wy kopno z za
stawy ziemi Piltyńskićj do czego mieli, przy7,nane pierw
szeństwo książęta Kurland�cy; gdy jednak prawa tego
dotąd nieużywali, księżna Brandeburska z linii Anspaob
odstąpiła byfa należną jej po mężu summę zastawną Mej
dlowi; król Władysław wyrokował w tej sprswie n·a ko
rzyść ksią�ęcia co do zastawy , lecz roszc7,ooych przez
niego prl'w lennych do ziemi Piltyńskiej, na tej zasadzie
że ziemra ta ile z sekul. ry�owanego biskupstwa Kurlandź
kiego- powstała, jest nttynęcyą Kurlandyi, zgoła nie uznał,
ow
· sz;em własność jej Polszozc przysądził.
W nastąpionej za Jana Kazimierza wojRic między
Polską i Sz.wecyą, chciał Ja1'ób książe Kurlandzki za-
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ohowae ścisł11 neutralność, ale nlemnjąft sił dostatecznych
do utr�ymania takowej w pos�anowaniu , Szwedzi, na
padłszy na Mitawę pochwycili go i. zaprowadzili w rui
z rodziną do Iwarag·rodu ; znajdująca się pod ówczas
brzemienną księżna Ludwika Szarlota z clomu Bran!lebnr ...
skiego, z trwogi i-zapatrzenia slę powiła syna bez ręki.
W roku 1652 toczył się w Kurlandyi b-ój między
Szwedami a wojskiem Lifewskim pod sprawą regimentarna
Komorowskiego, tudzież ochotnikami Kurlandzkicmi któ
remi dowodził niejaki Walentyn ślepym przezwsny. Za
stępom tym przybyli w p'omoc Połubiński i Bogusław Ra
dziwiłł .z oddziałem wojsk Brao,deburskich, i poszczęściło
się ich usiłowaniom oswobodzić Kurlandyją, do· której też
książe Jakób wrócił, w skutek traktatu pokoju zawartego
w Oliwie roku 1660.
W roku ·1661 stanęła wnżna dla szlachty Kurlandz
kiej nchwała. sejmowa, przeznaczająca pewnym rod,dnom
w nagrodę okazanej ku Polszc.ze wierności, dostojnoś�
J>rawdziwych ziemian Rzeczypospolitej, z czego \\lynikało
że dobra posiadane przez rodziny od dobrodziejstwa tego
- · wyłączone, wrócić miały do skarbu i pod prawo rozrht
wniotwa. służące królowi. Wynikające z uchwały tej 1ru
dności wstrzymały jej wykonanie do roku 1676, gdy stft.;.
nęła pr�eciwna tej konstytucyn mocą kl ,rej wszystkie da.:
wno prawa i swobody s�lachty KurlR.ndzkiej potwierrl.zone
zostały. - Po książęohi Jakóbie nastąpił roku 1687 syn
jego Fryderyk Kązimierz. Zmięs�ane były jegt> rzą-dy
wojną wszczętą w Polszcze przei· Karola XU. króla
Szwedzkiego , który końca nie doczekttł się , i zo!iltsw ił
w roku 1700 synowi Fryderykowi Wilhelmowi nie ,�upełnie ubezpiec�one p·osiadanie J{urhrndyi.
Po ustąpieniu Szwedów z Polski i połączeniu Inflaint
z psńst\vem Rqssyjskim, książe Fryderyk Wi1Lelm s�rnkał
z wią1.ków z Rossyją, i w tern ceJu po�lubił ,roku 1. 710
Annę Iwanównę syno�icę Imperatora Pio-tri\ L lco'ł, w
krótcc umarł. Imperator zabezpieczająó następstwo w Kur
landyi dla mogąceg·o przyjść na �wiat potomka swej po
krewnej , osad�ić ka�ał księ?.two Kurlandzkie wojskiem ·
Rr,sisyjskim. Carowus Anna owdowiała księżna obięła
rezydenoyą w Mitawie, a lubo nie miała potomstw u, utr ;11y- ·
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mywala się przy po�iadaniu Kurlandyi , gdy tern czasem
prawny kraju tego właściciel ksiąte· Ferdynand, syn młod
szy księcia Fryderyka Kazimierza, a stryj zmarłeg·o Wil
helma., od rządu usunięty i z dóbr wyzuty, w Gdańsku
przemieszkiwał. Rzeczpospolita Polska jednak uznawała
go w godności książęcej.
W tem stanie rzeczy szlachta Kurlandzka, czyli to .z
własnego życzenia, czyli � namowy jak mniemano króla
AugustaII. obrało książęciem' następcą· Kurltandzkim Grafa
Moritza de Saxe syna królewskiego z Morganatycznego
związku z hrabiną Konigsmsrk. Wybó,r ten atoli nic został,
prnez Rzeczpospolitę zatwiertlzony, owszem stany uchwa
liły na sejmie wGrodnie r. ł 72.6 odbytym że książe Ferdy
nand ze wzgJędu na okoJiozności i wiek podeszły uwalnia
się od złożeuia hołdu osobiście; elckcyą Grafa Moritża.
skassowały, a r.a pr�ypadck iżby Ferdynand bezpotomlłie
zmarł, rozpor.ządziły, że stosownie do k_onstytucyi r. 1589
Kurlanrlya wcielona będz· e . do państwa polskiego. Takie
rozporzą,b.enia nie podobłlłY się. wszakże dworowi Peters
burskiemu, który �idoki swe do KurJandyi r�zszerzał,
gruntując je na 11ozór i tern czasowo na wniesionym Jffze�
Carownę_ Annę Ji�agu w summie 200 tysięcy rubli, i 40
tysięcy rubli modo 1·eformationis tejż'e zapisanej. z drugiej
strony władający· nieograniczenie w Rossyi minister Men. żyków, opierał nad.zieje nabycia dla rodziny swej księz-·
twa Karlandzkiegg na związku córki swej młodi;;zćj z Gu
stawem br�tem Ernesta Birona któremu dwór Pefersbur�
ski księztwo\ to przeznaczał.
Zapobiegając wypadkom które z tak sprzecznych za
miarów w Polszcze i w Rossyi, ze szkodą Kurlandyi wy
niknąć mogły, wszedł książe · Ferdynan,I w związki mał.
?Jeńskie z I Jobanną Magdaleną księżniczką Saski\ z linij
We-issenfels, lecz niedoczekawszy się potomstwa umarł
w roku 1737. - Z innej �trony upoważnił· był sejm roku
1736 od byty króla Augusta III. do mi.�nownnia na ks1ę
�two Kurlandzkie , w przypadku iżby dom Kettlerów na
książęciu Fer<łfnandzie wygasł innego lennika, wyzna
czfna była oraz kommissya do traktowania z mianowaó
się \mającym książęciem o pożtt�9znyoh dl� Rzeozypospo„
_ ,
hfoj\warunkach, przy na5tępneJ infeuda6f1�
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Pomimo takich śro1Jków ewentualnycl1, V,gromadzone
w Mitawie stany Kurland7.kie obrały dnia 13. Lipca. 1737
książęciem Ernesta Birona Podkomo,rzego dworu Rossyj
skiego, z warunkiem j�d nak , uz.nnnia directi et suprem
Domin<> krÓIÓ\V polskich. Przeciw temu wyborowi pro
testował senat polski na zjezdzie w Wschowie. Ulegnjąc
ws7.akże woli dworu Petersburskiego, zniewolony był król
.August III. do �ania Inwestytury Mironowi, co \� roku
1739 nastąpiło , przy zastrze�eoiu że książ.e hołd doży,
w przeznaczonym po temu miejscu.
Roku następującego powołany był Biron na Regenta
pa{)s(wa Rossyjskiego , pod nłelctność Imperatora Iwana,
lee� z godności_ tej niebawem wyzuty i na Sybcryję ode
słany, zosławił wakujące księztwo. - Ubieg·a� się naprzód
o nie książe Bruoswicki Ludwik Ernest, i został w rze
czy samej obranym przez niektórych ze szlachty, gdy je
dnak wybór ten nie był regularnie odbyty , nie został ón
tóż w mocy swe-j utrzymany, zaczem sprawowała do r.
1758 rządy w Kurlandyi, rada krajowa J· złożona z czte
rech głównych
urzędników
kśtęztwa zw
, anych Oberratami.
.
I
W roku tern król Augu_s t III. mianował za zez.woleniem lmperatorowćj Elżbiety, z rady senatu polskiego, 1 i
na żądanie stanów K,urJan_dzkicb , syna swego drogiego
Karola, książęciem Kłlł'landzkim , któremu dał. uroczystę
inwestyturę dl)ia 8. Stycznia 1759.
Wstapienie na tron Rossyjski imperatora Piotra. Ul.
.zmieniło/ ten stan rzeczy; w roku 1762 albowiem u �vol
niony Ernest Biro. n upomniał się za zezwoleniem dworu
ro.ssyj skiego o prawa swe do księ�twa kurlandzkiego , a
znalazłszy rl imperatorowej Katarzyny IJ. "·a.parcie , ru
gował przemocą królewicza. K�rolą,. · f róine były usiło
wania ze strony Polski o ut,rzymanie go przy księztiwie
czynione, zaczem opuścić musiał na Żawsze Kurlandyą
roku 1763, gdy tern czasem Biron wstęp.ował w posiada
nie władzy i dóbr książęc,ych ..
Sejm konw.okacyjny. rQłm 176.4 utrzymał Birona i po
to-�two jego ploi męzkiej, przy lenności Kurlandzkiej pod
obowi:p;kiem aby hołd król.owi i l\zeczpospolitej ponowił,
cz�gó gdy dl l'Odeszłego wieku osobiścia wykonać nie
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mógł, zRstąplł go syn jego Plotr, który tćż w krótc� po,
zmarłym ojąu księztwo objął.
Stanął między nim a stan11mi Kurlandzkiemi w roku
1776 dnia 8. Sierpnia układ zwnny Actum Compositionis,
przez który zachod,.,,ące stosunki wzaje·rone ureg_ulowane zo
stały, zaczem układ ten uważany był odtąd za zasadę
1,rawa publiczneg·o Kurlandyi, Nawzajem konstytucya roku
1776� w l?olszcze uchwalona, gwarantowała' stanom ·Kur
land1.kim wszystkie ich prawa i swobody. Tą konstytucy'ł
ur,,,ąd�on· e też zostały stosunki Powiatu Piltyńskiego, któ
remu ostatecznie formę rządu Swiecką z uchyleniem
ws�elkich pretensyi biskupów Wendeńskich czyli Kur
landzkich, nadano.

Książęta Iennl H.11rl�1n,lzcy.
Gottsrd Kettler, z mistrza Inflanckiego na. godność
książęcf� Kurlaodyi i Semigalii' wyniesiony roku 1562.
Fryderyk syn jego starszy, objął księztwo r. 1687,
umarł bezpotomnie.
Wilhelm, S}D młodszy Gottarda nastąpił po Fryderyku rok.u 1639.
Jakób, syn Wilhelma, roku 1.643.
Fryderyk Kazimierz, syn Jakóba roku 1687.
Fryderyk Wilhelm, syn jego, objął rządy roku 1700,
smarł roku 1710 he1.potomnie.
Cuo,vna A n na, żona jego utrzymuje się przy po
mocy Rossyi w posiadaniu księ�twa.
Ferdynand, syn młods�y księcia Fryderyka Ka�dmie
rza u�nany ksią�ęniem , przebywa w Gdańsku, umiera
bezpotomnie roku 1736 i z nim gnśnie dóm Kettlerów.
Szlachta Kurland?.ka obrała była roku 1726 za na
ECtępcę na księztwo Grafa Moritza de Saxe, lecz wybór
... ten nie, utrzymał się.
Po śmierci Ferdynnnda obrany został za protekcylł
Rossyi Jan Ernest Biron, szlachcic KurlHnzki roku 1737.
W roku 1788 Brr_en wygnany zostaje na Syberyą i
następuje wakans w ciągu którego wielka Rada krajowa
rządzi księztwem.
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Stany Karludzkle obieraj, w roku 1769 książęciem
królewicza polskiego Karola, syaa Augusta 111.
Jan Ernest Biron wraca na księztwo roku 1763.
Piotr Biroo syn jego następuje po nim.
Kurlandya pod�iellła los Polski w roku 1795 1ta'1'
IZJ 1ię Gubernią Państwa Rossyjskiego.

to.
Hslęztwo Pr11skle.
Od r oku 1466 do r oku 1657.
Traktat zawuty w Toruniu dnia 9. Paździe_rnika roku
-1466 między kl'Ólem Kazimierzem Jagiellonem a mistrzem
Ludwikiem Erlichshausen położył był koniec długim spo
rom Polski � Krzyżnkami, i uczynił zakon ich hołdowni
czym Polszcze, co do1 tej części Prus która w posiadaniu
jego pozostać miała. Pierwszym warunkiem tego traktatu
było zobowiązanie Wielkiego mistrza aby osobiście hołd
składał królowi pąlskiemu, czyli to król 1111 tron, lub też
-mistrz w urząd wstępuje. Jednakże Henryk Reuss de
Plauen następca Erlichshausa w godności Wielkiego mi
strza wymawinł się od złożenia hołdu, twierdząc, że po
przednik jego przekroczył granice swej władzy w prne
jęciu obowiązku lennego, albowiem zakon był i jest
ud1.ielnym.
Mistrz wielki Jan de Tieffen człowiek obyczajów
łagodnych , okazał Więcćj powolności i nietylko hołd ten
bez oporu złożył , ale dopełniając powinności lennika,
szedł z królem Janem Olbrachtem na wyprawę Wołoską,
gdy go roku 1497 śmierć w Lwowie zaskoczyh,. Na
stę1,oa jego książc Fryderyk Saski wymawiał się od zło
ienia hołdu tak Janowi Olbrachtowi jako tćż i Alexan
drowi królom, oświadczając , ż'e temu który jest w Niem
m�ech paQcm udziclr,ym, nieprzystoi bydź w Polszczc len
nikiem; zaczem też �leciwszy rządy w Prusach wiei-·
kiemu Komturowi wyjechał do Niemiec, gdzie śmierci
Alexandra do.czekał się, i tem sposobem dopełnienia po
winności lenniczej uniknął, Napomniany przez Zygmunta
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I. aby z takowę, już dalej nie ociągał się, nie tylko że
wezwaniec temu nie był· posłusznym , ale starał Elię za
JłOŚredniotwem Cesarza i Rzeszy nicmieckićj o zn'.esienie
warunków traktatu roku 1466, a między innemi aby od
tąd Polaków do zakonµ nie przyjmowano co było trakta
tem tem dozwolone. Ponawiające się takie zatargi z Krzy
żakami spowodowały Króla Zygmunta do popierania.
Elekcyi 011 mistrzostwo siostrzeńca swego Ąlberta mar
grabi Brandeburskiego po którem spodziewał się więcej
powolności.
Lecz zawiódł się w tej nadziei , albowiem Alberć
nie tylko że hołdu nie składał, pod pozorem że sprzeci
wiają 1,ię temu mistrze prowincyalni w Nicmcze!Jh i w
Apulii, ale nawet nieprzyjaznym Polszcze być się okazał;
przyszło więc do wojny z Polską, w trakcie której kraj
Pruski poniósł znaczne klęski , w zakonie zaś pojawi2:'ło
si9 niewątpliwe przysposobienie do jego rózwiązan'ia, gdy
wielu z Rycerstwa przyjęło wyznanie luterskie. Mistrz
Albert który sam temu odszczepieństwu sprzyjał, w prze
konatfrą. że wojnie nie podoła i więcej o sobie dbały ni
żeli o dolą KrzyżakÓ"', wniósł na zjezdzie z posłami pol'skiemi odbytym w Bytuniu roku 1525, aby uczynione
było z Prus wschodnich księzhvo lenne, w rod�inie jego
d�iedziczne, do czego podać mu miał myśl Marcin Luter.
Przyjął król Zygmunt ten warunek , i na jego zasadzie
stanął roku tegoż traktat pokoju , .który p.rzeistaczał oał
łdem stan rzeczy w Prusiecb.
Układ ten przyjęły stany Prus.kie a zatwierdził go
sejm w Polszcze, �aozćm margrabin Albert wykonał przed
królem przysięgę na lennika koro.ny polskiej, i odebrał
uroczyście Inwestyturę na księztwo Pruskie w Krakowie
clnia 10. Kwietnia roku 152&.
Taka odmiana w położeniu zal<onn nie odbyła się
wszakże bez trudności, albowiem Eryk książe Btunswicki
komtur :ittemelski , odpierał bronią wydanie zamków pod
rządem jego będących , a gdy w niob utrzymać się nie
mógł , z wielu kawalerami przy religii l{atoliokiej pozo
stałemi, przeniósł się do �iemiec , gdzie w miejscu Ą..l
berta obrany był mistr�em wielkim Walter de Kronberg,
którego Cesarz Knrol V. w godności tej U?jnał, na. sejmie
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-Rzeszy zaś odbytym w Frankfurcie dnia 14·. Listopad:,
1530 skasowany został układ o lenność Prus przez Al
berta zawarty, i ó·n sam za odpadłego od godności, jako
przeniewierzony rzeszy i zakonowi, był uznany. Lecz
Albert miał w królu polskim potężnego sprzymierzeńca,
zaczem na pogrózki te nie.zważał; gdy zaś książe Brun
swicki Eryk popierając prawa zakonu i postanowienia
rz..,szy, z 12 tysiąoznem wojskiem w Niemczech zacią
gniętym do Prus wtargnął, stawił mu Albert czoło, i nie
dopuściws�y przeprawy przez· Wisłę, zmusił do odwrotu.
, Odtąd władał spokojnie w swej lenności, którą po zgonie
jego roku 15'68 przeszła na syna jego Alberta Fryderyka.
Ten odebrał uroczyście lnwes�yturę na sejmie w Lu
blinie roku 1569 , gd_zie zarazem chorągiew oznaczająca..
przyjęcie w lenność, podana była posłom ksiąiąt Bran
debur�kiob i Anspachskich, w dowód, ze oni m�ją prawo
do następstwa po Albercie, jeżeli. by ten potomstwa nie
zostawił..
Dopominał się książe Pruski na sejmie Elekcyjnym
który w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta
z.wołany został, o miejsce w se.nacie, aby na wybór króla
mógł głosować, w raz z innemi stanami Rzeczypospolitej,
co ,mu jednak odmówione zostało ze ,względów politycz
nych , a może i z uwagi , że podlegał nieprzytomności
umysłu; dla czego ież dodany mu być musiał za kura
tora Jerzy Fryderyk margrabia Brandeburski, krewny jego
najbliższy , któremu te�- Stefan Batory w roku 1578 powierzył księztwo Pruski� w z- arząd.
Ksiąirn ten' przył ożył się szczególnie do rozszerze
nia nauki Luterskiej w Prusiecb, i �a jego sprawą �nie
sione zostały biskupstwa Pomezańskie , Samlandzkie i
8ambińskie.
,v roku 1604 �,;;eszcdł .Jerzy Fryderyk ze świata,
zaczem ponowił a się wątpliwość, kto przy lenności w
Prusiech ma być utrzymany, czyli margrabia Brandebur
ski Joachim Fryderyk; lub też �siąże Albert który jeszcze
był przy życiu. · Wątpliwość tę ro�strzygnięto w roku
1605 w ten sposób, "że margrabia sprawować będzie go
doość Wielkorządcy w Frusiecb. Później jednak, to j�st
w roku 1611, zyskał zupeł�ą Inwe.styturę od króla Zyg-
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amnta III. margrabia Jan Zygmunt syn Joachima Fryde
ryka, w raz z bracią 8WOjemi, Ernestem i Jerzym Wil
helmem. - W roku 1619 zeszedł Jan Zygmunt ze świata
niemal jednocześnie ze starym książęciem Albertem. Ob
jął więc. po nim lenność margrabia i Elektor Brandebur
ski Jerzy Wilhelm, za którego rządów nastąpiła pierwsza
wojna Szwe�zka, spowodowana sporami zachodzącemi
między Polską a Sz;wecyą o Inflanty , która odbyła się
niemal całkiem w Prusiech koroanych, i dopiero w rok
1628 rozejmem do lat sześciu umówionym, zakończona
została.. W wojnie tej elektor Wilhelm zachowywał ne
utralność z zezwolenia na to króla Szwedz.kiego, który z
dyssytlentami niemieokiemi spr�ymierzony, wid�ieć chciał
w książęciu Pruskim współwyznawcę i sojusznika, raczej
niżeli lennika polskiego, Rozejm ten przedłużony został
roku 1635 po śmierci króla Szwedz,kiego Gustawa Adolfa
do lat dwudziestu sześciu. - Po zmarłym roku 1640 ksią
żęciu Jerzym Wilhelmie objął lenność Pruską �yn jego
Fryderyk Wilhelm, .który -w roku 16.U Inwestyturę oso
biście odebrał na sejmie w Warszawie.
Zbliżał się wszak_że do końca rozejm trwający rnię
d�y Polską a Szwecyą, i zajmowano się właśnie przy
sposobieniami do zawarcia pokoju trwałego , gdy król
Szwed�ki Karol Gustaw uwodząc się nadzieją zdobyczy
na Polszcze zakłóconej nie?.godą wewnęlnrną, a pr:1.ez
dyssydentó.w i innych niechętnych obywateli wezwany,
rozejmu nieszanująo rozpoczął w r. 1655 krwawą wnlkę,
któ·ra Polskę omal że do upadku nie przywiodła. - Ksią
że Pruski unikając starcia się z wojskiem Szw·ed�kim
które do Prus koronnych wkroczyło, cofnął rozłożone w
niektórych miastach tej prowincyi załogi swoje, ozem
,vszakże nie wstrzymał pochodu Szwedów, - którzy pod
Królewiec padstąpili. - W tedy wszedł z królem Szwedz•
kim w układy, wbrew przeoiwae obowiązkom lennika, al
bowiem te miały na celu dopom11ganie do zawojowania
Polski, i do następnego jej podziału, mię1fay króla Sz�cdz
kiego, Cara Moskiewskiego, książęcia Pruski�go i woje
wodę Siedmiogrodzkiego.
Upadającą już niemal pod nzami zmówionych na JeJ
�gubę· nieprzyja�iół Polskę, l.lratował jakby cudem oży,-
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-.tony w -0bywatelacb daob jedności i wytrwalo,ci, Po
rażeni byli po kolei Szwedzi i Mo11kale , zaczem książe
Pru11ki poznawać ZBczął, że jak opanowanie Polski tru-=
dnem.jest prnedsięw�ięciem, tak też obietnice uczynione
prze� Szwedów byó mogą zawodnemi; s7,ukał więc po
jednania się z królem Janem Kazimierzem, i zawnrł z
nim roku 1657 traktat pokoju z�vany paktami Welaw
skiemi, lubo że ostateczna umowa w Bydgoszczy1 nnstą
piła. Uciążliwe były warunki których domagał się Fry
deryk, albowi!m pozbawiały Polskę prawa lenności nad
Prusami, jako też niektórych części Pomorza, lecz wyni
kała tak wielka dla niej korzyść z oderwania Elektora
Brandehurskiego do zwią7,ku ze Szwecyą, iż Jan Kazi
mierz chętnie poświęcił po temu prawa supremacyi koro
ny polskiej nad księztwem Pruskim, f uwolnił Elektora
od obowiązków lennoś�i. Przyznał mu oraz nieograni
czoną udzielność w tem kraju. Utwierdził tę umowę
traktat pokoju zawarty dnia 3. maja roku 1660 w klasz
torze Oli�·skim, mię,lzy Polski! i Szwecyą, a tćm sposo
bem ustała lenność Praska.

Poezet l1oldow11lkó,v I lennlkó1w ·koro•
ny PolskleJ, ,v Pruslech ,wscltod11lch.
Wielcy Mistrzowie· ·Zakonu Krzyżackiego, /1,ołdotonicy.
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Ludwik Erliohsbauseo
1467.
Henryk hrabia R�s Plauen
1470.
Henryk hrabia Ritersberg
1477.
Marcin Frucbsess yon Wetzhausen
1489.
Jan de Tietfen
Lwowie 1497.
Fryderyk książe Saski
Ull.
Albert margrabia Brandeburski złożył godność wiel- ·
kiego mistrza..
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Książęta Pruscy, lennicy.
Albert margrabia Brandeburski, w przód
KJ�yżaoki
J567.
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-Albert Fryderyk U. !}'D jego, dla pomlęszania zmy„
słów od rządu usunięty.
Jerzy Frydryk brat Alberta I. Wielkorządca Pruski
1 Kurator ks. Albe1�a II.
Joachim Fryderyk syn jego, naprzód Wielkorządzca,
potem na f<sięztwo wyniesiony.
Jan Zygmunt margrabia Brandeburski , za życia je•
szcze Alberta odbiera Inwestyturę na ksiQZtW\O Pruskie,
w raz z bracią swemi Ernestem, i Jerzym Wilhelmem.
Jerży \Vilhelm syn Jana Zygmunta.
Fryder.yk Wilhelm syn Wilhelma ,I., uwolniony zo "".'
staje od hołdu i od obowiązku lennika, przez pskta We
lawskie i traktat, Bydgoski roku 1.657.
Prusy stają się księztwem udzielnym,. niezawisłym
od Polski.

• ••

lislęz'two Blsk11pshvo, Warmińskie.
W krótce po nastąpionej erekcyi czterech biskupstw
w Prusicch wschodnich , dopraszali się u stolicy A postol
skiej mistrze Krzyżaccy,' aby pasterze w tych dyecezyach
z kapłanów ich zakonu wybierani byli, ·a to jak się zdaje
z przyczyny , że gdy biskupi ci śpra.wowali pewną wła
dzę w rzeczach rządowych, spoiziewali się mistrz1e Więk
szej uległośei po swoich podwładnych , niżeli po ducho
wnych obcych. - Takiemu żądaniu oparł się sam tylko
biskup Warmiński ) i z takim w prawdzie skutkiem , że
następcy jego z duchowieństwa świeckiego przez kapi
tułę obierani być mieli, i nie podlegali Arcybiskupom Ryg.
skim , do których Metropolii inne dyec ,ye w Prusiech
wschodnich przyłącz�ne, były,_ ale b_cz�ośrednio od sto
licy Apostolskiej zależeli. - Do tak wiei iej prerogatywy
pr1.ydał im c.esarz tytuł ksią�t R1.eszy niemieckiej, przy
utrzymaniu ich jurysdykcyi w rzeczaf)h świeckich w dy·
eoezyi. .
Wynikło z tąd, że biskupi Warmińscy uważając się
za niepodległych Krzyżakom zachowali neutralność W
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woJme którą Kazimierz Jagicllollczyk z ich zakonem pro
wad7M, a tem sposobem nie tylko że ocalili podległy so
bie kraj od połączenia z t� częścią Prus, która w skutek
traktatu Toruńskiego z roku 1466 , pozostać miała. jako
lenność ,v posiadaniu mistrzów; ale też uchowali go od
rozszerzenia nauki luterskiej; co miało nawzajem ten
s kutek, że gdy za rządów margrabi Jerzego Fryderyka,
biskupstwa w księztwie Pruskim ile od jedności z kościo
łem katolickim odpadłe , zniesione zostały, Warmińskie
utrzymało się.
Stosunki biskupa Warmińskiego z koroną polską, pod
zwierzchno�ć której mocą traktatu Toruńskiego przecho
dził, pozostały te same jakie istniały między nim a za
konem Krzyi,,ackim, z tą jednak różnic.ą, że poniewat
królowie polscy przywłaszczali sobie, z ujmą służącej ka
pitułom prnrogatywy, prawo wyznaczania biskupów, Ka,
zimierz Jagiellon -mianował w roku 1468 do katedry wa
kującej po sławnym Eneaszu Sylvius wynie�ionym na sto
licę Apostolską, sekretarza swego Wojciecha Oporowskiego,
gdy pr�eciwnie kapituła obrała bjskupa Mikołaja de Tun
ge�. Wytoczył się z tąd spór tak żywy, że być musiał
mo'cą. oręża rozstrzygnięty. Ustąpił w prawdzie król Ka
kapituły
zimierz w tej niesławnej sprawie domaganiom
1
dla przywrócenia pokoju, później jed�ak u żywali królowie
Polscy prawa nominacyi na stolicę Warmińską w ten spo
sób, że z c�terech kandydatów przez kapitułę przedsta
,vionych i rodem Prusaków, jednego wybieraii; uwodząc
· się wszakże nieraz· przychylnością ku rodakom, wyzna
czali na nią. duchownych polskich, co do skarg bywało
powoiiem; zaczem weszło w �wyczaj udzielać w przód
takim no'minatom Indygenat Pruski.
·z innej strony królowie polscy niemało dodali po
\V&gi biskupom Warmińskim, czyniąe ich prezydentall)i
ziem Pruskich , przez . co ci przodkowali w senacie tej
prowincyi; a nadto utrzymali fob przy tytule Pana księz
twa Warmińskiego, przy rządzie jego, i sprawowaniu w
,.ni'm -sądownictwa· bez apellaoyi. - Przedwszystkim uza
cnili tę stolicę, powoływaniem do niej ludzi znakomitych,
jakiemi bjli : Jan Flachsbinder · przezwany Dantiscus,
zmarły rok11 1548, Stanisław ilozyusz, · zmarły r. 1579.
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Sławny dziejopis Krlimer, zlD-ftrly roku 1589. Ktndynał
Batory; Piotr Tylicki; królewicz Jan Albert syn Zygmunta
111., a póżniejszego czasu książe polskiej kamery, Ignacy
Krasicki.
· Kraj Warmipski lub_o że do składu Prus koronnych
wchodził, nie był przecie połączony z żadnym wojewódz
twem', ale stanowił osobną przynależytość państwa poi-·
skiel!O, którą .w aktach urządowych nie księztwem , ale
zwykle biskupstwem a niekiedy ziemią nazywano. - Prze
Bzedł kraj ten roku 1772 pod panowanie Pruskie, w sku
tek pierwszego rozbioru PoJski•

•••

Od roku 1400 d o r o ku 1517.
Pierwsze dowody historyczne o przejście ziemi Mul
tańskićj · w lenność państwa Polskiego, erzypadają po4
rok 1400, glly Alexander Wojewoda tego kraju złożył
przysięgę hołdu Władysławowi Jagielle ; lecz milcz,
dzieje nad przyc;;,;ynami które go skłonić mogły do zry
wania związku z królem Węgierskim, mającym niewąt
pliwe pra\\'O do własności Multan z tćj zasady , że nie
dawnego cznsu, bo między rokiem 1340 a 1360, kraj ten
w przód zupełnie pU!i!ty, zaludniony został przez przyby
łych z Marmaroszy, Kumanów, Romanów inaczej \Vołochów
i Ruśniaków; poddanych Węgierskich.
Niektórzy latopisowie Greccy i Ruscy twierd�ą WS;Zak
że, ale bez dostatecznego dowodu, ri.e to poddanie się
ziemi Multllńskiej pod władzę Jagiełły, zbliżyły zbyt·
uciążliwe rządy Cesarza Zygmunta króla· Węgierskiego;
inni 11rzypisują je �awiązanym przez królowę JndlVigę
porozumieniom z Wojewodą Alex11ndrtm, gdy zabieuła
się do wyrugowa·nia z r.zerwonej Rusi starostów i znłogt
Węgierskie, a z której to przyczyny Cesarz �ygmunt
z niewolony był do przedsięwzięci� wyprawy do Multan
w celu utrzymania kraju tego ,v posłuszeństwie; inni jeszc�e
kronikarze są tego mniemania-, że zhołdowanie Mołdawij
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&blizyły zabiegi Skiergiełły , który posiadał w ów czas
Podole z nadania króia Władysława, i w osobistych wi
dokach szukając zwią�ków z wojc,vodą Multańskim, wy
jednać miał na nim u7,uanie supremacyi Litewskiej, za
czćm Wfadysław Jagiełło przyjmując później Multany w
lenność, używał prerogatywy należącej mu jako naczel
nikowi książąt Litewskich, i wstępował w prawa gotowe,
przywiązane do posiadłości ziem podolskich.
Pewniejsze dowody co do poddania sLę Multau pod
zwierzchność Jagiełły , znajdują się w dwóch umowach
z roku 1..!04 •i 1407 między nim a wojewodą Alexan
drem spisane; tudzież w zawartym w Lubowli dnia. 12.
l\'Iarca 1412 roku między Cesarzem Zygmuntem a ·królem
Władysławem traktacie, w któ.rym co do 7,iemi Multań!:!kiej
powied,zianu było. że Ces�·r z z przychylności (ob arnorem)
ku królowi, stosunków zawiązanych z wojewodą Multan
naruszać nie chce (non vult turbare), jedrrakże zastrze
ga, aby wojewoda stawał koronie Węgierskićj w pomoo
przeciw Turkom, czego gdyby nfe uczynił, Multapy po
dzjelone być· mają między traktujące strony w taki sposób,
iż lasy wyższej Buko.winy (silvae 111ajori's Bucm,inae)
z miastem Jassutam, (zapewne Jassy) do krÓllł ·Władysła
wa, a niższej Bukowiny � miastem Berlam (zapewne Bcr
ład) do Cesarza Zygmunta naicżeć l1ędą. Dalej zaś po
prowadzona będzie granica po lewej stronie rzeki Prut,
przez dzikie pola, (które w równćj połon:ie podzielone
zostan:1) aż do morza (usque ad mare). Tudzież że
Iliałogród w połowie do króla Władysława, a KiJia w po�
łowie do Ces1uza Zygmunta należeć .qiają. Na tern to do
kumencie ugruntow�ły się prawa kol'Ony poh,kiej , albo
raczej samego tylko Władysława w1 znaczeniu dzie-.jzica
ezerwonej Rusi i Podola , do lenności Multan.' Traktat
ten nie naruszał w prawdzie praw korony \Vęg·ierskićj,
albowiem orzeczona. w nim było , ,że, do śmierci Jagiełły
i do lat 5 po niej, wszelkie poszukiwania wzg·Iędnie po
siadania Rusi halickiej i Po,lola, a zatyµi względnie zie
mi Multańskićj (e:dyż ta od. Podola �awisłą była) utr7,y"mane zostają.- Że późniejszego c7,asu traktat teu w l'ol
szcze inaczej rozumiano i wykładano, okazuje się z dal
szego toku dziejów.
8
Dzieśe Król, Polak, TOIQ ll,
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w roka 1415 ponowił Wojewoda Alexander w -8nia.;.
tynie akt hołdu Władysławowl, w towarzystwie wlel a.
Bojarów Multańskich, i przy złożeniu u nóg króla cho
rągwi krajowej. W roku 1423, przybyło . z Multan 400
jeźdźców w pomoc Władysławowi przeciw Krzyżakom.
W roku 1426 wzywał cesarz Zygmunt, króla Władysłftwa
aby zRlecił w myśl traktatu Lubowelskiego wojewodzie
.Moltsńskiemu stawienie się z posiłkami, w wojnie prze
ciw Turkom, a gdy tych nieotrzymał, dopominał się od
Jagiełły na zjezdzie- w Łucku roku 1429 ,_ umówionego
na ten przypadek podziału .ziemi Multańskiej, od czego
wszRkŹe król polski wymówić się potrafił, lee� niebawem
na tern szkodował , , gdyż w zatargach które między nim
a Swidryg;iełłem roku 1431 zaszły, Alexander wojewoda
Multański połączył się z Litwą i ,spustoszył okolice Snia
tyna, Halicza i Kamieńca; lecz dognany w przeprawie
przez Dniestr i na g;łowę zbity, z frasunku jak pisze
Stryjko,-,ski w Rychłe umarł. - Jakoż w roku 1432 ze
szedł z• świata wojewods Alexander; w kronikach Gre
ków Carogrodzkich i niektórych Ruskich nazwany jest
dobrym, i .powiedziano o nim że urzędy jakie po dziś
dzień w Multanacłi istnieją postanowił; że miał nftdany
sobie tytuł królewski przez cesarza. Greckiego; że księg�
praw dla kraja· swego ułożył; że deputowanych na so
bór Florencki wysłał, .w celu uczynienia unij z kościołem
łacińskim.; :i:e msz:iły Cyrylickie w Mołdawii �aprowadził;
że tr1.y tysięoe rÓdz.in Ormiańskich uchodzących w Azyi
w Suczawie i w pię,iiu innych miftstach osadził; a rÓ•
wnocześnie Cyganów do krsju swego przyjął.
Objął rządy po .Alexandrze syn jego starszy Eliasz,
lecz już w roku nastiępującym uchodzić mu8iał z kraju,
przed dobijającym się o władzę przy pomocy Wołocbó,v
bratem młot.lsj',ym Stefaoem, który też r,oku 1433 dnia 13.
Grudnia odebrd w Łęcr.ycy Inwest�turę, na hm�podarstwo
orf Włftdysł11wa Ja�ielły. Na(omlnst dane mittł ,Eliasz nio
'które posia<Hości w Rusi; że zaś poduszczał Mołdawianó,v
do buntu pr�eciw bratu, odprowadzony b)'ł do Sieradzia
zamkll w wię?.ieniu trzymany.
l tam
Woje\vod,a Stefan zaprzysiągł obowiązek lenny ,v
Suczawie roku 1434 przed Buorr'?ckim komiąarzem krÓ-·
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· lewełdm, a w krÓtce potym ponowił JO pr71e71 p1>SłÓ1V.
l!lwych w Krakowie, nowo obranemu królowi Władysła
wowi 111. Zasłóżył się on Polszoze wstrzymując w po
·chodzie Tatarów ciągnących ku Rusi , a powtórnie przez
-Odebranie Litwinom Bracławia, które to miasto wojsku
królewskiemu be� żadnego wynadgrodzenia oddał._ 'rem
ezasem Elia�z uciekłszy z Sieradzia udał się do Multan,
i tyle zjednać sobie potrafił stronników że , przy ich po
mocy i za wdaniem się sprzyjającej mu królowej Zofii
matki nieletniego Władysława, stanął traktat podziału
2.iemi Multańskiej między obu hospodarami. Oba. więc po
nowili hołd królowi w Lwowie roku .1435 i z obowiązali
się do znacznej daniny, w pieni1tdzach i w produktach
krajowych.
Gdy powołany na tron węgierski Władysław III•
.dożyć musiał w roku. 1440 obietnicę Stanom tego kró
lestwa, że odpadłe od niego kraje na nowo .z nim połą
ezy, doą!ieszczony został w tym akcie warunek, że
�zględnie księzhn Halickiego Podola i l\fnltan , utrzy
many być ma Status. quo do czasu spełnieni� umów z
Jagielłem z.awartycb.
Panowanie Eliasza nad częścią Multan ·Wzięło ko
niec w roku 1445; gdy zdradziecko od brata Stefana na
padnięty., i oczu pozbawiony, w skutek tego zranienia
umarł. Wypadek ten wzniecił wojnę domowę w -Molda
wij, albowiem mścili się na · Stefani_e krzywdy ojcu wy
rządzonej, synowie. Eliasza, Alexander i Roman, który tet
w roku 1447 Ste.fana zabił, i po nim· hospodarstwo objął.
Nawzajem Piotr syn Stefana, szukał pomocy u Huniada,
:wojewody Siedliliogrodzkieg?, a zyskawszy od nJego żą.;.
dane posiłki, wyrugował z jkraju Romana. Ten znalazł
opiekę u Kazhnierza Jagiellona, który wyprawił się oso' biście do Multan, ,Ie�z wprzód '\,iżell wszedł n� Podole
doszła go wieść o nastąpionej przez �trucie śmierci 'Ro
mana, zaczem 'riotr przy ·godności hospodarskiej utrzymał
się, i wezwany był do Kamieńca dla złożenia hołdu, któ
ry odebrał" od niego imieniem królewskim r. 1448 Odro
wąt wojewoda ruski. W rokn następującym umarł Piotr.
Objął po nim w roku ł 450 rzą4y Alexander, syn
nieletni �li11za,
pod opiek•'I matki swej Mnryi , pokrewnx ,
.
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domu Jagiellońskiego, i· sprawował je lat p1-ęc, w czasie
których mięszał spokojność ,v kraju niejaki Bocbdan, udf;k-i
jący się za syn& wojewody Alexandrn I. Tak często po
nn.wiajace-się w Multanach niepokoje, spowodowały w Pol
szcze narady nad pytaniem, czyli nie wypada połączyć
Moldawy z Polską, po czemu też wielu w Senacie głoso
wało, jednakże przemogło zdanie, aby Multany pozostały
lennością i były jak, dawniej przedmurzem Państwa od na
paści Turków.· Nadane im w ówczas takie przeznaczenie
stało się odtąd prawidłem polityki rządu polskiego i dzia
łania dalszego w krajn za Dniestrzańskim. Stosownie
więc do takiego rozwiązania r:1,eczy polecone zostało Bu
czackiemu i Odrowązowi wyrugowanie Bogdana z Molda
wy, a ·przywrócenie Alexandra na Stolicę Jiospodarską.
Oba wodzowie jednak· dawszy się uwieść obietnicom Bog
dana który oświadczy\ się z tern' że nie d1użej jak do
pełnoletnosci wojcwodri Alexandra s'pnwować będzie rzą
dy w Multanach i do' ogromnego/ zobowiązywał się ha'
raczu, na Podole wracają, lecz nięspodzianie z zasadzki
napadnięci, przypłacili życiem zaufanie położone w przy
rzeczeniach obłud,;iych. Skoro wieść. o tej klęsce doszli\_
do �olski, poll!tanowiono na Sejmie Parczowskim roku 1451
nową wyprawę do Multan, a ta odbyła się z tnkim skut
kiem, że Bogdan- uchodzić musiał· 2' kraju , którego_ rządy
w roku 1455 wojewoda Alexander powtórnie objął. Nie
długo je wszakże sprawował, gdyż w roku następuj1cym
otruty został przez niechętnych m11 Bojarów.
Wystąpił w tedy z· prawami do lenności Piotr Aron,
udający się podobnie jak Bogdan za syna wojewody Ale
xandra I. a te przyznał mu król Kazimierz, i od�brać ka
zał od niego· przysięię stomagialną , pod warunkiem że
takową w Krakow,i e ponowi czasu �posobnego, a przede- ,
wszy st kim w żadne układy z Monarchami postronnemi
wchodzić nie będzie.
Złamał wszakże niebawem obietnice tę nowy woje-·
woda, gdy zatrwożony zbliżaniem się TurkÓm którzy już
Serwią i Wołoszczyznę zajechali byli, .ofiarował im 2000,
czerwonych złotych rocznego harftczu, pl'zezco zwierz
chność ich nad Multanami niejako uznał. Pobór 'tej da
niny � uciśnionych poddanych , zniechęcił· ku niemu· lud
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we�yste� który burzyć się po�zął, a z tych zamięsznń ko
rzystał Stefan syn Bogdana dla wyrugowania Arona �
kra.fu, i z godności hospodara.
Skłqnił się do tej odmiany w rząfaie król Kazimierz
zajęty wojną z Krzyżakami, i· potwierdził Stefana w do
stojeńshvie wojewody, pod warunkiem złożenia hołdu.
Pićrwsze sprawy tego nowego rządcy odznaczały się nie
chęcią ku Węgrom, którym obsa.dzone ich Żałogami twier
dze Białygród i Kiliją odebrał., a w roku 1463 ziemię Sied
miogrodzką najechał. W r. 1465 zaślubił sobie E'!tloxią
córkę czyli te-ż siostrę cesarza Greckiego. Stefsn był wo
jownikiem szczęśliwym, albowiem nie tylko króla Węgier
skieg;o Macieja Korwina który mszcząc się napaści do zie
mi Siedmiogrodzkiej do Moldawy był wkroczył, na głowę
poraził, ale też Turków zniósł w trzech bitwach; ujętego
w zasadzcę Piotra Arona byłego wojewodę ściąć kazał.
Takim powodzeniom w dumę w·zbity zamyślał o ztt- ·
wojo,�abiu ziemi Wołoskiej, w celu utworzenia sobie ob
szernego i· niepodleg;łego państwB 3 obu prowinoyów.
Jakoż wkroczył na Wołoszczyznę w roku 1474. Młasto
Targowice w··którym złożone były skarby wojewody Wo
łoskiego Raduła zdobył, i tak obszerną część kraju tego
opanował, iż postanowić w nim· mógł namiei,tnika do za
rządu. Aliści te pozórne korzyści '!Plątały go w wojnę
z Turkami, u których Radoł szuka� pomocy. Niebawem
wojsko Tureckie odzyskało ziemię Wołoską, poczem wkro
c�yło do Moldawy' i do. Węgier. W takiej lr:6ygodzie do
praszał się Stefan posiłkó,v u · król& Macieja Korwina,
który zapominając sprawiedliwef ku niemu urazy, lub też
w celu utowania zagrotonycb Węgier, nadesb,ł mu w
pomoc chorągwie Szeklerslde. Udało się Stefanowi znieść
przemagające siły Turków i Wołoouów, dni& 24. Stycznia
1473 r. w bitwie pod Rymnikiem, a tem Rposobem wy
walczyć pokój i nabyć część ziemi Wołośkiej po rzekę
Patnę. - Równie szczęśliwie poskrąmił Stefan najaztl'
kozaków pod sprawą Łobody i Nalewajka. W stosu11kach
z eolską okazywał się uległym, i dopełniał rzetelnie wło
żonego na siebie obowiązku zasłaniania Polski od Tur
ków. Lecz z takich to stosunków doznały Multany okro
pnego spust'o1zenia_, gdy w roku 1476 dnia 26. Lipca
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wojewoda Stefan pobity przez . Sułtan• Macbometa pod
Resbeni w lasy Bukowiny uchodzić musiał , zostnwująo
kraj odsłonięty· który też Turcy po Dniestr zrabowali, 1
niezawodnie byli by na Ruś wkroczyli, gdyby niedostntek
.zapasów i uzbraj3nie się w Węgrzech, nie �musiły ich
do orlwrotu. Ważną przysługą była w ów czas �la Pol
s ki ta dy wersia ze strony W ęg·ier, albowiem w strzymnła
starcie się bezpośre_ dnie z Turkami, którego dotąd nader
roztropnie untkano w Polszcze. - Powiodło się tćź tak
szczęśliwle że wojsko Węgierskie nietylko z Multan ale
nawet z Wołoszczyzny Tarków wyparło. Jednakże pono
wili oni w roktt 1484 nnjnzd w Mult8nt1ch, pry,yczćm zdo
byli Białogród i Kiliją, a tćm sposobem związek Polski
z morzem Czarnem na zawsze przecięli. Nie mogąc otrzy
mać posiłków od Macieja Korwina zajętego wojną w Au
stryi , szu.kał ich Stefan u Kazimierza króla Polskiego,
który tćż r,rzyciągnął z wojskiem na Pó�ucie, i dnia 15.
Września roku J 485 odeJirał osobiście w Kołomei hołd
od Stefnna, przyczem nie była mu podana chon1giew J�n118,, lee?. on sam nios:ło ją zbliżył się ku ,królowi i tę
prze,l tronem w dowód podległości złożył.
Turcy r�ztnrg·nieni wojną z Wenetami i żdobyczami
w Morei, słabo J'IOpicrali działania wojenne w Multanach,
żnczem udało się Stefanowi oczyścić z nich ten kraj,
pn�y pomocy tnytysiączneg·o oddzi.ału wojska 11olskicgo,
pod srr;\wą Jnna Kz1rnkowskiego. Aliści niepomny tej
pr�ysługi i złożonej świeżo przysięgi w.ierności , knował
Stefnn spiski przeciw Polszcze, w porozumieniu z Wę
grftmi ę;dzie nie miłe widziano świeżo ponowione podda
.nie się jego kr ólowi Polskiemu. Źnnosifo się nftwet do
otwarte.Lro buntu, a takie okolicznpści s1iowodowały króla
Jnna Olbrri,}hta do wyprawy na Mołdawią. Stefan za1ę
L:niony wid, kicm ośmdziesiąt tysiącznego wojska które
król osobiście prowadził, doprłlszał się pokoju i przyszło
dnia 19. Paidzicrnika roku 1497 do rozejmu, w skutek
którego wojsko polskie cofać się zaczęło; aliści zdra
dziecko napadnięte przez Wołocbó w i sprzymierzonych z
niemi Turków i Tatarów, w trudnyrh do przebycia lasach
i wąwozach Bukowiny, straszną poniosło klęskę dnia 26,
faidzicrnika, poczem uraz Stefan ziemie Ruskie naj.et„

dzać i rabować po-0zął. W wyprawie ponowionej rokn na
stępującego, w ciągu którćj poson11:ł się at pod La11cut i
Radymno zagarnąć miał i uprowadzić z Rusi 100 tysięcy
Judzi, i tych Turkom w niewolę zaprzed.at
Zbliżył pokój pośrednictwem swym król Węgierski
Władysław, i spisana była dnia 20. �ipca r. 1-498 ugoda,
mocą której zabezpieczone zostało Stefanowi dziedziczne
posiadanie Multan , pod współną protekcyą Polski i Wę
gier, z tem wszakże warunkiem, że posiłkować będzie
jędoę i drugą koron,ę w wojnie z Turkomi. - �ądź to je
dnak ż,c, oprzeć się przemagającej silę Turków nie zdo
łał, lub tćż że w potajemnem z niemi zostawał porozu
mie.niu, dopuścił Stef.in że przepra·wiło się już w r. J 4_98
wojsko Tureckie przez Multany i wtargnęło w Wojewódz
two ruskie. Lecz �iężka zima zniszczyła je, a przy prz.e
prnwie reszty prze;,; Dunaj , znieśli tę sami Mołdawianie.
Zginąć miało w tej wyprawie 50 tysięcy Turków, a ta
klęska od.stręczyła ich na czas długi od n1jeżdzania
P<,lski.
,
Ponowiony został w roku 1499 traktat międ1..y krÓr..
lem Janem 01.bracbtcm i wojewodą Stefanem) przy zabez
pieczeniu z jednej strony ciziertv.ictwa Multan , �- dr_ugiej.
po-mocy w wojnic z Turkami. Jednakże okazał s_ię Stefan
wiarołomnym, dozwalając Tatarom przeprawienie się do
Polski prze� Multany , a za panowania króla Alexa n dra„
wdzierał sję na Pokucie , pod pozorem że ziemia ta do
Multan należy, i znnosiło si� na wojnę g·dy nieposłuszny:
t�n lennik umarł roku 1504,
P:zekazał ·państwo s\Voje mocą testamentu synowi
starsz�mu!.Bogdanowi, ktoremu w do�umcncie tern .dora
�zał , aby starał się o po1..yskanie prawa lenno!ci nad
Multanami ń sułtana Tureckiego, g·dyż od Węgier i Pol
ski sku tec1nej pomocy spodziewać się niemoże. W tem
t�ż duchu wyprawił nogdan poselstwo do Sułtana , ·które
dobrze przyjęte było, jednakże \.stanowczego nie pnr,ynio
sio skutku. W tedy· Bogdan sz.uknł bliższych związków
z Polską i dopraszał się o rękę Elżbiety Jagiellonki, sio
stry króla Alexandra.; że zaś tej niepozyskał , mścił się
na Polszoze najazdami, które wstrzymane zostały dopiero.
w roku U09, W' skutek odniesione.go nad J?nieetrem dnia
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14. Października zwycięztwa prz_ez wojsko .Polskie pod
sprawą Kftmienieekiego.
Osłabiony i upokorzm1y Bogdan prosił o pqkój, któ
ry też zawarty zoE1tał dola 23. Stycznia roku 1 ó10 � z a
pośr.ednictwem poidów węgierskich. - Wkrótce potem za
jechali Tatarzy Krymscy całe niem11l Multany, co spowo
dowało Bogdana przewidującego ie od Polski słusznie
obra:r.ony, · a od Węg·ier ciężką wojną trapionych pomocy
spodziewftĆ się niemoże do spisania z Sułtanem Selimem
w· roku 1512 traktatu, mocą którego poddał się Turcyi i
do płacenia haraczu zobowiązał. - Był to pierwszy au
tentyczny dokument względnie przejścia Multan pod z,vierz•
chność Turecką, z którego wynikało nieodzownie wyjscic
tego kraju z Jenności polskiej. Jnkoż odtąd zmięszały, się
stosunki suprem·acyi korony polskiej ·w Multanach, i zbli
tało się zupełne rozerwanie związków : które oba kraje
łączyły. Bog;dan umarł roku j.517 zostawując rządy !l)'
nowi Stefanowi.
Od r(lku 1517 do ro ku 1621.•
Przysłftł Sułtan temu nowemu hołdownikowi Turcyi
dwa buńczuki i ch orągiew na znak przyjęcia, g:o w len
ność, pozwl\Jając przyte� aby dawnym obyczajem przez
:Metropolitę był intronizow11ny. Stefan nie mógł już więc
uznsw ać się lennikiem Polski, jednakże zawarł _z królem
.Zygmuntem roku 1518 dni-a 9. Marca traktat przymierża
i wzajemnej obrony, w którym zastrzegł sobie schrot:1ienie
w Pol�zcze jeżeli by ustąpić musiał z bospodnrstwa, a
przyobiecywał królom Polskiemu i Węgierskiemu przyłą
m�enie się do wyprawy przeciw Turkom jeżeli by kiedy
·do takowej pr�yszło. Stefan przypµścił, lub też przyjąć
musiał, z ramienia jak się zdaje Tureckiego, za współre�
jentb Piotra inaczej Petryłę stryja swego, z nieprawego
łoża. Umarł w ChocimJe otruty przez żonę, w roku 1527.
Po nim objął całowładność rząd<Yw wspomniony Piotr,
który ponowił zawarty •·W r. 1518 traktat z Polską; i co
do Węgier zaś, lubo że to Ps11stwo do tej u mowy także
�pływało, zamierzył sobie korzystać z jego szkodą, ze
stanu osłabienia w którym znajdywało się po klęscę pod
Mohaczem poniesionej, jako też z przyczyny niezgód
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między stronnictwem Zapolego l króla Ferdynands wyni-.
kłych. Jakoż połączył się z Zapolim dla zrabowania na
przód stolic Saskich w ziemi Siedmiogrodzkiej, a potem i
innych kraju okoJic.
. Właśnie onego czasu rozpostarli się byli Turcy po
całych Węgrzech, i podstąpili pod Wiedeń. Takie powo
dzenie ich oręża zapowiadało że przyjdzie niebawem na
Wołoszę i Multany kolej zaboru, jeżeli jćj nie będzie za
pobieżono wczesnem i dobrowolnem . poddaniem się Suł
tanowi., Wojewoda Piotr odstępując więc tej zawiłej po
lityki, która go czyniła jednocześnie lennikiem Tureckim
i sprzymierzeńcem Polski i Węgier, wyprawił posłańców
do Sułtana Sulejmana obozującego pod Budzynem, a ci
wyjednali dla Multan· przyjęcie teg·o kraju pod najwyższ1
zwierzchność TurecJ{ą, przy utrzymaniu w całośc,i wolnego
wyznania i praw krajowych; tudzież wolnego wyborll
wojewody z grona Bojarów. - Zastrzeżony był zarazem
dla porty Otomańlilkićj haracz z Multan w kwocie 4000
czerwonych złotych, i dostawianie 1000 ludzi zbrojnych
do wojska Sułtańskiego.
Powracnjscemu · z wyprawy pod Wićdeń Sulejmano
wi, �abiegł drogę wojewoda Piotr w mieście Sofia , dla
złożenia 011obiście hołdu; co tak dalece pochlebiło Sułta
nowi, iż dał mu kilku ludzi z własnej gwardyi dla stra
ty, ·przyodziać kazał kaftanem takim jaki noszą wezyro
wie, pozwolił używać Sanczaka .-0zyli Buńczuka dwutul
nego i nosić kukę, to jest czapkę z piórami strusiemi. Tćm. sposobem ustaliła się ostatecz�ie podległość Multan
k·u Turcyi, jako też forma rządu, który z dziedzicznego
w jednej rodzinie stawał_ się obieralnym, a z lennego za
mienił się w nieograniczenie zawisły od despotyzmu Tu
reckiego. Szkodowała przedewszyst.Jdm Polska na tej od.
mianie, bo w.ynikało z nićj , że Multany pr,zestawały byó
przedmurzem od Turcyi, a rządcy teg;o kraju, l>yć musieli
nieprzyjaciołmi Polski, ilekroć zachodziły nieporo�umienia
z Turcyą. - Jakoż w rzeczy samej, rozpoczęło się odtąd
to nieprzerwane ścieranie się· wojewodów Multańskich z;
Polską, które stało się z czasem dla niej przyczyną klęsk.
najcięższych.
Już w roku 1531 odebrał Petryło ze Stambuła ro.z-

kaz najechania Polski, dla ró�erwanla tych sił, które Zyg
munt stary trzymał · w pogotowi'::! ku obronie· Zapolego
pr�eciw pr�emagająocmu Ferdynandowi. Wkroczył więo
na Ruś od Pokucia, i zwykłym trybem kraj ten rabował;
lecz zastąpił mu drogę pod Obertyuem Tarnowski, i lubo
tylko 60'00 Polaków stawiło tu czoło lrzydziestu tysiącz
nemu wojsku Mołdawskiemu, zwycięztwo ich było prze
cie zupełne. Zagodził, tę sprawę posłannik Turecki wy
prawiony do Petryły � ro-zkazem, wstrzymania się od dal
szćj_ napaści, ,ale tylko na pozór, albowiem w roku 1535
rabował ón na nowo Pokucie, i wchodził w związki z
Carem ,' aby wspólnie przeciw Polszcze wystąpić.'- Roz
winęły się z tąd pojedyńtze utarczki na linij bojowej,
:które trwały do roku 1538. Doznał tćż Petryło na s6bie
skutków zawisłości od 'furcyi, albowie1n oskarzony w
Stambule przez własnego brata Stefana, -uchod�ić musiał,
m Mołdawii. Osadzony został w jego micjsctł na hospo
darstwie Stefan, a załogi tureckie znjęły ważniejsze w
kraju stanowiska, między inne mi A kcrman inaczej Biały�
gród. - Utrzymanie tych załóg było .ta� uciążliwe dla
kraja, że wynikł z tąd bunt, w którym Stefan zg·inął, po,
czem Bojarowie dwóch innych wojewodów obierali, lecz
tych nie przyjęto w S.tambule, oi w końcu Pclryłę w go
dności hospodarskićj n a nowo _potwierdzono.
Po śmierci jego obrany był !Wasz; oskarzo.11y przed-_
Sułtanem .ż e sprzyja Polszcze i Węgrom, musiał przyjąć
Mahometyzm d_la ocaJenia życia, a gdy nie posz.częścit�
mu s\ę w zajechaniu Podola, 'został z g·odnoścl usunięty
i do Azyi '"·ygnany. Odtąd n_astępowały częste zmiany
wojewodów według woli Sułtana, lub intryg· Bojarów Mul
t&ńskfob, które utrzymywały lm1j w·stanie nieprzerwanego
zaburzenia. Nowo obrani hospodarowie szukali związków
w Polijzo7,e , nie u królów wszak.że, albowiem roztropna
polityka obu Zygmuntó,v pr�estrzegnJa n.aruszenia p_okojt1_
z Turoyą, ale u możnych rodzin Polskich i u Kozaków.
Przy b,kiej to pomocy objął rok'u 1600 hospotlarstwo Mo
hyła, spokrewniony z Potockie.mi.
Aliści · z takiego- wdawania się PBnó,v Polskich w
11prawy Mołdawii, wynikłe w końcu narusienie �koj,u z
,.,W'kami.
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W roka 1617 wysłany był Skinderpasza na czele
ogromnego woj ska do Multan , pod pozorem uspokojenia
tego kraj o; a ,v rzeczy samej dla wojowania Polski, i
rozłożył się nad Dniestrem. Bronił tu przeprawy stnry
Hetman Żółkiewski, a ,lubo dość znaczne minł siły, nie
śmiał prz�cie zwieść walki, i bez. dołożenia się króla i
stanÓ\V Rzeczypospolitej , ;własną swą powagą zawarł w
roku 1617 pod Baszą, układ z wodzem T1trcoklm, mocą
którego Polska zrzekał.a się wszelkiego wpływu w Mul
tanach. Układ ,ten lubo wziął wykonanie, nie był jednak
po myśli Senatowi polskiemu, w którym ?.asiadało ,vielu
paoó,v interessowanych w sprawie Multańskiej, gdy więo
wysadzony nft hospodarstwo Gaspar Gracyan, łudzió po
czął obietnicami że się Polszcze podda, i czynił otuchę
łat\Vego zdobycia Multan, dany był rozkaz ŻołKiewskie
mu nby szedł mu w pomoc. Aliści rlotrwać nie mógł sta
ry Hetman przemagnJącćj silę· Tur-ków , i z poza Prutu
cofał się ku Dnie,trowi, g,ly oskoczony od I 00,000 nie
pr_zyjaoiół pod Cecorą , dnia. 7. PażJziernika 1620 roku,
z całym wojskiem wynoszącym 8000 ludzi , po ciężkićj
walcę poległ.
Przyszło w prawdzie w roku 1621 do pokoju z Tur
cyą, lecz zawarty tćm końcem traktat był tylko ponowie
niem układÓ\V w Buszy pr7.ez Żółkic,nkiego poczynio
nych , a tem sar.neni ostatccznćm rozwiązaniem stosunków
·podległości ziemi Multańskiej ku Polszcze.

Poczet Wojewodów 1'I11Uańsldcl1 len•
ników Polski.

t

Alexander,. syn Piotra
1432 przyjmuje lenaośó
Pol�ką.
Eliasz, syn Alexandra, wygnany pot�m przywrócony,
ale tylko w jednćj kraju części rzę�zi.
Stefan, syn drugi .Alexandra, rządzi wspólnie z Elia•
szem, a potem sam. i- 1448.
Pio_tr, syn Stefnnn,
1449.
Ąlexandcr, syn Elins�a
1456.
Piotr Aron; syn Alexandra z nieprawego łoża, wy
pędzony;

t

t
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t

Stefan, syn Bogdana a wnuk Eliasza
1504.
Bogdan, syn Stefana poddał się Turoyi roku 1512.

WoJew�dowle sprzymierzeni z Polską
a holdow11lc� Turków.

I

Piotr inaczej Petryło.
Stefan Alexandrowioz.
Alexander.
Petryło powtórnie.
Eliasz.
Stefan.
Alexander.
Jakob Heraklides Baziliskus.
Alexander powtórnie.
Tomża.
, Alexander po raz trzeci.
Bogdan.,..
Iwonia.
Jan.·
Petryło.
Jemkuła.
Aron.
Stefan.
Zygmunt B.atory„
Jeremiasz Mobyła�
Szymon l\lobyła.
I
Michał Mohyła.
Stefan Łomia.
Konstanty Mobyła.
Michał Łotnża.
Aleksander Mobyła.
Michna.
Gaspar- Gracyan
1620.
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·. K0·8�IO�A POLSKIEGO.

Treśi· dziejów . Kościoła _pol
skiego.
Rok 965.
Gdy Mieczysław I. zasiadł na stolicę Piasta , bał�
wocbwulstwo szerzyło nad Polską zgubną swą ciemnotę�
Wylęgłym na łonie Słowiańszczyzny l�b też prze
jętym od RzymiaA bóstwem kłaniał się lud zabobonny,
czcząc piorun pod nazwą Jessy, ogień pad nazwą La
dona _J., krewkość roślinną pod imieniem -Nij i lłfa.rzanny,
powodzenie w myśliwshvie pod imieniem Ziewon'jj, i inne
jestestwa przyrodzone ,. lub też przymioty i namiętnośoi
w osoby 11rzeobrażor.1e, pod nazwiskami Ży!coci,-Poswista,
· Lelum i Pogody.
Więcej jes:,,cze w 01.ci swej obłąkana Litwa i Zmudź,
czciły obok bałwanów gady i płazy.
.
Ruś sąsiednia wielbiła pod nńzwizkiem Peruna ł
Stryty , Ha1·sy, Mokossy i Poc!iwiściela , żywiołY. i ich
zjawiska.
Prusacy finiołHcgo rodu , którzy w pochodzie 11wym
z Azyl zatrzymftli śię byH na pograniczu ziem Słowiań
skich, mieli wyznanie mnićj nierozumne ; o�cili bowierą.
w sw oim Perkunos boga piorunów, w Patulloa boga wła�
dającego życiem i śmiercią, w Patrympus władcę ży ...,
wfołów. Mieli też w Wajdelotnclt hierarchiją duchowną.Taka była za 1>a.now.ania pierws,;ych Piastów Theo
.gonia u ludów z ktorych składać się miał w czasie nnrótł
Polski, 8 te urojenia zb-łąkanej wyobrażni, �ftWDP. istniały,
i ściśle łączyć się musiały z obyczajami Jego, gdy kll
ich �czczeniu wzniósł b1ł ęwiągrue � mlłrl,l w �nl�joię,
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w K'rakowie i na Łysej górze. Łotwa i Prusacy mniej
od Polan. zamożni odbywali swe obrzędy religijne w la
sach zwłaszcza pod staremi dębami. Ruś zaś szczegól
niej_ oddana gusłom i zabobonom , na smętarzach i mogi
łach, w obec zabytków wygasłych pokoleń, i jakoby w towarzystwie z zm�rłemi przodkami.
Micc:t.y;3ła\V urodził :-Jię w tem bałwochwalstwie, ale
w takim wfoku gdy światło wiary chrześcijańskiej orl za
ohodu i od południa wciskało się do Polski. Już bowiem
zajaśniało było w sąsiedniej Morawie, już upowszechniało
Ilię w Cnechach; gdy więc pod ów czas właśnie wiele
rodzin tamecznych nstępuj�o z ojozy�rny przed napadami
Ma-giarów, poszukało schronienia w Chrobacyi i w pań
stwie Piastów, pr�yniosły one z sobą tę naukę prawdy,
. moralności i cnoty' w obec której błędy i. baśnie pQgań
,;kie ostać się nie mogły.
· Mieczysław pozwolił tym przybys_zom zbudować
jwiątyQię chrześcijańską pośród bałwocJnvalczej jeszcze
stolicy; co dowodzi że poznawać zaczynał świętość ich.
wiary; nie wiele więc zbywało do odstąpi_enia od rodzin
nych i dzied2;icznych błędów, gdy· nastręczone mu przez
Czechów zaślubienie Dąbrówld ich księżniczki, pod wa
runkiem że wyrzecze się bałwochwalstwa, rzecz tę do
·
skutku przywiodło.
'
Ochrzczony został Mieczysław w Gnieźnie dnia· 5�
Marca 965 r. przez Bochwida kapłana Czeskiego, trzy
many był do chrztu przez Dobiesław,a Perstein, marszn�-:
ka dworu księżniczki Dąbrowki , a w raz z nim niektó. rzy ·z pomiędzy wodzów i przedniejszych mężów w· na
rodzie, wiarę ś·. przyjęli.
Odtąd pracował usilnie Mieczysław nad nawróce
niem ludu, który też idąc za przykładem Monarchy, i słu
ebając jego woli, snadno chrzest Ś. przyjmował, popale
niu swych bożnic i wycięciu uświęconych gajów nie sprze
ciwiał się, a tak w krótkim czasie religija chrześcijańska
zaprowadzoną była w Folszc?,e.
W ślad tćj błogiej odmiany w wyznaniu , zajął siei
Mieczysław urządzeniem hierarchij duchownej i stolio
Biskupich. w swem państwie, i odtąd to właściwie rozpo
QZynają się dzieje kościoła polskiego.
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Od rokn 965 d o ro.ku 1000.
Fundowa nych było z razu stolic Biskupich siedm,
jako to: Gnie1mie11ska, Krakowska, Pozna1'iska pospolicie
zwaną Polską, Kros wicka, Wrocławska, Kamińska czyli
Kolberska, i Lubuska, które zesła!1y od Papieża Jana III.
Jeg·at Idzi, kardynał biskup Tuskulań8ki, urządził. Cesarz
zaś Otton I. 'w duchu ówc�esnego prawa politycznego
Europy, które nadawało Itzymskim Imperatorom wpływ do
sprMv duchownych nowo nawróco.1ych narolłó"!v, poddał"
pierwszą pod zwicr�chność Metropolity Mllg·deburskiego,
drug·ą pod zwierzchność Biskupa Pragskiego. Pierwiast
Jrnwe te dyecezye w Polszuze, · były więc raczej probo
stwami ni;r.eJi rzeczywistcmi Biskupstwami. · .Mieczysław
jednnkze opatrzył je Óader szc;r,odrobliwie, ustępując im
dziesięcinę, która stanowiła dotąd g·łówny przedmJot w do-·
chodach jego, i zastępowała niejako potrzebny na u trzy.manie. dworu książęr.ego podatek; dawana zaś była nie
tylko z ziemi„ lecz ze wszelkich rzeczy gospodarstwa do
mowego, z pło:tów leśnych, łowiectwa , ryoołowstwa,
pszczelnictwa, bydła i drobiu, a od tćj niewyłączył nawet
dóbr skarbowych czyli stołowych własnych. Zobowiązać
się tćż ·mia-ł Mi�czysław do opłacania stolicy Apostolskiej
daniny zwanej Swiętopietrze, która wynosiła�co trzy' lata
po 4 g·rzywny złota z dyecezyów Gnieznieńskiej, Wro
cła\vskiej , Kujawskiej i Płockiej, a po Fertonie złotym,
z KrakÓwskiej, Poznańskiej i' Pomorskiej.
Wynikło atoli z tej szczoflrobliwości Mieczysława,
że uszczuplony dochód książęcy zastąpiony być musiał
podatkiem, 00 obok dziesięciny stanowiło wielką uciążli
wość, i dało powód z późniejszego czasu za panowania
Bolesława eh obrego, wielu w narodzie sprzykrzywszy
sobie składanie d·ziesięciny wyłamywać się od niej za
częło; gtły zaś Bolesław rzecz tę przed sąd swój wy
niesioną na korzyść dachowieństw'a rozstrzygnąt;· i odma
wianie dziesięciny jakoby czyn buntowniczy karać r
- oz
ka�rnł; przyczyniło się· to niemało do zn;iechęcenia ku re
ligii narodu,.. nie dość jeszcze w- wierze ugruntowanego.
Od roku '.1000 d o roku 1025.
, Za Bolesława Chrobrego - lecz
tedy dopiero gdy
9
J>�je ltró1.: Polik, ,:om U.

w
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p�ństwo swe .zclobyc�aml 'iJn-aoznio rozszdrzył 1 od aa
wisłości od Cesarzów uwolnił, 9swobodzone zostały obio
stolice Gnie�nieńska i Krakowska od zwierżchności obcej-,
a pierws?,a do znaczenia Metropolii wyniesioną była, w
czasie nawied�in grobu ś. '\Vojcieoha prze·z cesa1·za Ot
tona III. Zwierzchność Aroyhiskupn. Gnieźnieńskiego roz
ciągała się do dyecezyi .Krakowskiej, o której kilku au
tQró,v mylnie twierdzą, �e była ·także stolicą Arcybiskupią.
Jedna. tylko dyece�ya Poznańska nie ulegała z razu M?
tropolii Gnieźnieńskiej, a to na iądanie Bisku11a · który
za,yi1dośó od Metropolii :Magdeburskiej utr�ymaną mieć
chciał. - To · odłączenie się kościoła Poz.nańskiego od
hierarch-ij duchownej krajowej'' nie było .wszakże trwa
łem, i wzięło koniec z usunięciem się Polski/ od b1iż
szych .stosunków z cesarnami Rzymskiemi. Dyecezya Kru
Rwicka cryg�nvana przez Mieczysława I. w�dług jednych,
przez :Mieczysława U. wedłng innych autorów, podlcg;ała
z razu Poznańskiej, a gdy miasto Kruszw�oa przez Wła
dysława Hermana zupełnćm niemal zniszczeniem �a ·bunt
uksrane było, przeniesiona została jej sto.iica do Włady
sławowa, później do Wrocłnwka w ziemf l{ujawskiej. z
kącl też� Biskupi Kruświccy Kujawskiemi , a po p'rzyłą
czeniu Pomorża do ich ·dyecezyi, Poinorskiemi pisali �ię.
Dyecezya \Vrocław�ką miał� przez czas n.ieJaki na
z.wę Smogorzewskićj, z [lrzyczyuy że po zrabowaniu ta
tedralnego jej kościoła 1irzez Czechów w r. 1030 Biskup
stolicę swą do Smogorzewa był przeniósł. Dyecezya ta.
JlOdlegnła. zwierzchnoś�i Metro.polity Gnieźnic'ńskiego·, i
trwała w tej podległości do czasu odłączenia się Szl ą. zka
od Polski; w tedy pomimo ro�ł)Orządzeni"' Klemensa VI.
który. Biskupów Wrocławskich sufraganami Gnieźnień
skiemi mieć chciał, wyszli oni z hiera1:chii koś,}ioła Pol
skiego, lubo że do !'.Oku 1773 uważani byli w Polszoze
za podlegających l\'letropolii Gnieźnieńfolkiej.
.
\
· Dyece?;ya Płocka obejmowała z.raza całe łlazowsze,
dla czego też zwano ją pospolicie. Mazowiecką. P.rzyłą
czone do niej poźniejszego czasu kuje Pruskie na wschód
Wisły leżące, odpadły po przejściu ich pod władzę Krzy
taków, i po następnem urz,dzeoi11 trzech dyecer,;yów w
Freaiecb.

i31
Dyec�zya Kami.óska e�yJl Kolberska () tyle tylko li
c,�yć się mogła do Biskupstw polskich, o ile Pomorze za•
chorJnie pod włac1zą Polski zostawało. Erygowana z razu
w Julinie, pr1:eniesiona zostftła po zniszczeniu tego mia
sta pr7.e1, Duńczyków do Kolberga. Biskupi Kamińscy za
siadali wszakże na zjazd:ich Synodalnych w Polszcze od
bywanych, a nawet ·w Senacie poiskim do r. 1373 gdy
usunęli się z pod zwier�chności · Metropolitów Gnieźnieńskich.
Biskupstwo Lubuskie, którego stolica była w mia
steczku Lubussa nad O ssą, mieściło się po większej czę�
ści w kraju uważanym za Qiemiecki. Biskup jed'nakże
Lubuski z:irządzsł czas niejaki kościołami łacińskjemi ;v
ozerwon6j Rusi i miał znaczne wyposażenie w Polszcze;
zwiąłek · jego z Polską ustał za panowania. Kazimierza
wielkiego, w· skutek odpadnięcia Pomorza.
Nit· podlega żadnej wątpliwości że gruntowniejsze
urządzenie kościoła polskiego nastąpiło zń panow1m1a Bo
lesława Chrobreg·o , gdy przy zje:r,dzie Ottona III. d()
Goi-ez;na Cesarz ten uroczystym traktatem , który późnięj
stolica Apostolska zatwierdziłR, zwierżcbnOŚ<} we, wzglę
dzie hierarchij ducbow,nćj .pr�ez Imperatorów R1:ymskich
w PoJszcze, dotąd sprawowaną, na C�robrego przeniósł.
u·wolniony tym sposobem od zawisłości król polski,
poczynił- na korzyść, duchowieństwa ro:r,porząrłzenia naj
szczodrobliwsze, nietylko �owiem kościoły ,vyposażył, ale
uwolnił duc!1owieństw·o od wszelkićj jurysdykoyi świec
kiej, nadał mu sąrlownictwo własne , wyłąu1,ył je od 1•)0datków, cłanin, s}<łsdek i służebności wszelkich, n w:1.g·lę;dem monarchy o'd .tego wszystkiego .CQ stanowiło Domi
nium ttlile, a tak uhvorzył w państwie etan nowy który
zasiąść miał z czasem w Senacie narodowym, .w znacze
niu wyższcm nad ,inne �tany.
· Z równą troskliwością zajął się'\ osadzeniem Hkon
ników, i t'undowaniem kJasztorów rozmaitej reguły. Jut
sprowadziła była Dąbrowka BcnedyktynÓ\V do Polski;
tych Bolesław wyposażył; Kamedułów w roku· 997 w pu
szczy okola Kazimierza osadził, zapobieiyĆ wszak?1>e nie
mógł że zbójcy Zakonników tych wymordowali. Klasztory
Benedyktyńskie. w r. 1008 na Łysej dziś Świętokrzyskiej
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gór,;c, o, w r. l 010 w Sieoieohowle �do ty1, fem ,;n� spo
sobem nietylko gorliwych opowladac1:ów winry liczbę po
mnażał. lec1. ?.prazem otwierał wstęp do kraju naukom,
które z tyrh klasztorów ro�sł'.erzać się zaczęły w Polszcv.e.
Od roku· 1025 do r oku 1039.
)lieczysław II. nast-ępos Chrobrego , nie miał ani
dzielności ani talentów swojego rodzica; za jego pano
wania wkradać się zaczęły nieporozumienia w narodzie
co ,do przyjętego niedawno wy1,nania, _a gdy zeszedł ze
świata zostnwując niciJorosłego dziedzica, pod opieką nie
udolnej opiekunki,. dźwignęły się, sil nem rftmieniem Chro
brego przytłumione zabytki bałwochwal8hva, a w raz po
jawH się najcięiszy nieład w kraju. - Z je,dne.j strony
możniejsi w narod1,ie wypowiedzieli duchowieństwu J)O
sluszeństwo, i zatrzymali · dochody kuścielne. Z 1nnej g·min
pospolity rzucił Kię na w asność Pa.nów, .-poszarpał ją i
inh,zćzył' a karcących go klątwami za tnkie bezprawia
duchownych - mordował, ogłaszflją,., jawnie powrócenie do'
dawne�:o wy7,nenia. Pośród tllkiego odmętu wyjechała z
kraju królowa Ryxa, uwożąc z sobą nieletniego Kazi
mierza dziedzica polskiej korony, znozym rozprzęg y f,ię
zupełnie wszelkie ogniwa, tow!'rzyskiego porządku, i
zwi,ązkti politycznego.
Rok 1039.
Korzystsł z 1y�h wypn�ków Brzecisław li. książe
Czeski, dla najechania ·Polski w zamiarze odzyskania
kraju po za Odrą .położonego, który Chrobry na Czechach
zdobył. Wpadł naprzód do Krnkowa gdzie skarbiec kró
lewski zabrnł, · poozćm szedł do Gniezna w celu zrabo
wania kościoła Metropolitalneg·o , wzbog·łtconego ofiarami
złożonemi u grobu ś. Wojciecha i zabrania do Czech
ciała tego niei·dyś Biskup". PrRskiego, które Chrobry od
Prusaków wykupiwszy, złożył był pod głównym ołtarzem
przedniejszej w kraju świątyni. Rozrzuciła świQtokradz
ka .ręka grób w ·którym obok relikwii przechowane były
wielkie skarby; ocalBły w prawdzie pierwsze, skutkiem
ttiepojętego wypn.dku, lecz dl'u�ie .?.obrane zostały, a mię
dz7 temi kvzyż złoty ogromnej wielkośol i trzy·. tablice
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� tego kruszcu drogiemi kamieniami wysadzone� które wa
żyć miały funtów dziewięćset; n.1.omioki sii,C�odrobliwości
l bogobojności Chrobrego., Dzwo1,1y kościelne nawet ni� '
uszły grabiety. Wyszedł nakonieo Brzeuisław z Polski
uabo�awszy po drodze �oznań i Wrocław, i unosząc
�elniejsz.e jej bogactwa, uprowsd�rnjąo oraz � niej wiele
)udu, którego część W'ęgrom w niewolą zaprzedał, oz�
ścią do rudowania lasów (,;lernióski�h użył'.
I

Od róku 1040 d o roku 1058.
Po sześciu leciech pamiętnych z klęsk nieprzeliozo.
nych wrócił Kazimierz do kraju, a to z usposobieniem du
�ha jakiego właśnie domugały się obecne okoliczności,
albowiem ukształcony do rządu przez uczońyoh .Bene
dyktynów francuzkich, przy�osił z sobą do ojczyzny wia·
rę, sprawie�liwość i męztwo�
Mylnćm ·jeŚt mniemanie 'jakoby Kazim.ierz był roni� '
chem, i że· 'uwo'lnienie swe przez stolicę Apostob,�ą od
szlubów z'akonnycb 'podatkiem zwanym świętopietrze, go- .
leniem �;łowr' i noszeniem bia�ej przepaski ) o koszcie i
__jz doleJ!.liwością narodu wyjednat Już bowiem istniał zwy
czaj jałmużny i-o,iieilie19 Holski u grobu
Piotra składa
nćj, szpetne golenie głowy,_ nastało późniejszy.eh wieków
razem z dług·iemi szatami z nieprz' zwoit.eg·o naślado
"rnictw�· · Tureckiego stroju� o. przepasce b��łćj nigdy w ·
1•0Iszcze nie wiedziano.
Pićrwsz� zabiegi Kazimierza -eo. wstąpieniu 'll1' tron
dąiyły do podniecenia. na nowo w naro,ł'zie ducha religii
w czasie bezkrółęwin, znącznie osłabłego. w· tćm ceru
pomno1.ył liczbę klasztorów" osadzając Benedyktynów w
Tyńcu, w Krakowskim i \V Lubuszy na s�lą�ką. .. - B:ene
cJyktyni ci dopomoirli skutecż'nie przez ·011owiadanic na'uki
Cbrześcij"ńskiej dó . zaszćzer1ienia· na nowo w narodzie
zachwianej wiary' i �asłużyli s'ię wiel�e krajowi prze�
otworzenie szkół. Niem.niej czynne były starania Kazi
mierza o pr·zywrócenie stoHóom Biskupi� dn.wnej powagi
i. zamożnośoi, 'i jemu to przypisują, niektórzy przeniesi�.:.
11ie kated,y KujRwskiej do· nowego \Vładysła�owa, a
Su,,ogor�ewsk1ej do Wrocławia, co wszakże podlega wąt-,
pliwości, - Wielo gaisto. czyoiÓ· musiał Kazimieri. dla do!"l

ę.
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bra kościoła, gdy powszechnie za restauratora religii w
Polszcze· jest miany; czas wszakże podał te dzieła w za
Jlomnienie, zwłaszcza gdy ·zbywało na pisarzach którz7
by ich pawi�ć pitomoośc:i przekazali.

Od r oku 1058 do roku.1083.
Na�tępujęcy po Kazimierzu Bolesław U. znalazł kraj
uspokojony, na nowo zagospodarowany , i rząd w nim
ustalony, zaczem snadne mu było· pnhowanie, lubo że do
piero lat 16 wieku liczył; � z lahi·ością przychodziło do
gadzać życzeniom śmiałego ducha w wyprawach wojen
uyc�, których potrzeba strzczeuia całości granic kraju
·
·wymagała.
.
Zajmowali dotąd stolice biskupie cudzoziemcy, znać
dla tego że nie wzmogła się była d_ostatecznie oświata
w narodzie. Za Bolesława n. otworzono przystęi, roda
koin do katedr i prelatur. Fundówany był też roku 1.065
pierwszy \V wielkiej Polszcze klasŻtor Bencdektynów \V
Mogilnie , z wyposażeniem obejmującym wszystkie włości
prz)' leg·łe.
'
·
,
Aliści ta gorliwość króla o dobro religii i kościoła,
ełabi·eć w nim zaczęła Hkutkiem rozwolnienia obyc�ajów
zwątlonych w człlsic wyprawy na H.uś, :dym przykładem
tamecznych mieszl :�ńców. Upomniał Stanisbuv biskup
Kralrnwski , pogral'"ttjącego się w nier�ądzie króla, aby
zgorszeniem dla narodu być zaprzestał, a obrażony król
ją� się prześlsdcwać biskupn, podniecając potwarzy proces
o wydarcie miana Piotrowinowi. - Znaleźli się c�nsu o
becnego pisarze, którzy lekomyślnie, rzecz tę 'do bajek na
łonie niewiadomości ciemnego wieku spłodzonych poli
czyli. - Aliści istnieje dotąd w Sandomirskim włość Pio
trowina , stoi -nieporuszony nad brzegiem Wisły w cięż
kich i mchem obrosłych murach kościółek, do którego
przez rzekę szedł ś. Stanisław, co większa fale jej od
tylu wieków mącone pomiotem. burzy, przechowują ślady
tego pochodu. - Jakim że więc sposobem ośmielono się
_ zaprzeczyć cud, li:tóremu w świadectwie stawają pomniki,
l przybywają w dowód żywiołyY
Bolesław wezwany przez książąt ruskich na pośre
dnika w ich zwadach , wyprawił się powtór�ie. n� Ruś„
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ale oo m'lal być rozejmcą, wstępnym s'iedl bojem, I Kijów
zdobył. Było to miasto niezmiernie ludne, zamożne, i
w skutek związków z Grekami Carogrodzkiemi w obyozaj 
,
ności zepsute.· 'fu zniewieściało wojsko polskie, a krol
oddnł się wszelkim zbytkom. Przy pr;;edłużonej niebyt
ności jego . odez.wał się' w Polszcz e nierząd, aż opu
s�czony od dzielniejszych z rycerstwa którzy na odgłos
tych wypadków do ojczyzny pospieszyli, ustąpić musiał
z Kijowa niesławą okryty. Zn. powrotem do kraju mścił
się Bolesław z oburzającą srogością na tych którzy go
odstąpili, i na tych którzy nieład w kraju szerzyli. Był
więc znowu oto strofowany przez ś. Stnnisłftwa, a gdy
· upomnienia te nie skutkowa.ty, wyłączył go żarliwy bis
kup od społeczeństwa z kościołem. - Czyn ten śmiały.
przypłacił wszakże życiem, albewiem król naszedłszy ko
ścioł ś. Michała Jta skałce w zbrojnym orszaku , ranił
ciężko w głowQ stojącego u ołtarza biskupa, poczem ciało
jego w sztuki porąbane, rozrzucić kazał po pol�ch po
bliskich. Stało się to dnia 8. Maja 1079 roku.
Na próźno usiłował Bolei3ław uniewinnić się, oozer .
niająo 11ohvarzami ofiarę swej zemsty. Papićż Grzcgo�
siódmy rzucił nań . kląt"·ę, wszystkie kościoły w E_olszczo
zamknąć kazał, i jak Długosz. twierdzi króla qd korony
odsądzit
Poszło zatym , . że· �ielu w narodzie wyłamywać się
zaczęło od posłuszeństwa , a ksi�l,żęta Ruscy hołcJownio- two wypowiedzieJ!; � tak Bolesław ods,tąpiony od swoich
i wzgardzony od obcych, uchodzić mµsid do Węgier,
gdzie nieznalazłsŻy bezpieozneg·o przytułku, udał Etię
p,;2icbrany do Ossyaku w l{aryntyi, i tam w .klasz.torze
życia dokonał.
Towarzyszący ojcu, syn Mieczysław dziedzic ko
rony, zniechęcił go sobie naród tern, że Węgrów do najścia
na Polskę pobudzał , i z wojskiem ich pod Kraków pod
stąpił. - I ón więc wyłą'ozony został od następstwa, na
tron, do którego powołano Władysława Hermana brat�
lłolesława.
O·d roku 1083 d'o roku ·1102.
Jtowo obrany król baczył przetlewseystkim n.a uwQh.
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rilenie krajo od oJężęcego nil· nlni Interdyktu , co też u
etolicy Apostolskiej wyjednał, a gdy więcej doznawał
trudno�ci w przywróceniu mu tytułu królewskiego przez
dwór Rzymski , ozyskał mmanie onego od cesarza Hen
ryka IV. Władysław Herman odznaczał się szczególną
pobożnością; dw.ór jego stał się z wielu względów do
klasztoru podobnym w tym zwłaszcza czasie, gdy przez
ofiary, jałmużny, i posty, starano się wyprosić nastHcę
tronu z niepłodnego dotąd mał?.e11stwa królewskiego; a
·gdy to nastąpiło, fundował Władysłriw w Krakowie z
wdzięczności i. na pamiątkę, ko�cioł ś. Ws(!łnwa z fun
duszem dla 23ch kanoników, upoważnionych do obierania
biskupa , tudzież kościoł ś. Idziego , i kilka innych n a
cześć tego Świętego w różnych kraju stronach. Dalsze
sprawy . w rządach- Władysława które bunt synów jego
Zbigniewa i Boleslnwa Krzywousteg·o fiężko niepokoił, o
tyle tylko zostają w związku � historyją - kościoła:, że
,rorliwo�cią Msrcina Arcybiskupa Gnieżnieńskiego zwa
śnienia �v rod7,inie królewskiej uspokojone zostały, a gdy
roku 1102. Władysław zeszedł ze świata, pogodzić po
trafił Arcybiskup_ brnel spierających się o dzied7,ictwo w
ten sposób , iż Bole�ław przy koronie w raz z Gnieznem
. i Krakowem utrzymał się. Zbigniew nn posiadaniu trze•
ciej ozęści Królestwa· poprzestał.
� d r o k u I I 02 d o r o k u 113 9.
Bolesław Kr�ywou�ty odziedziczył był po ojcu po ...
bożnosć i za jego wzorem C?iUWał bacztiie nad· dolą ko
ścioła. Ns Jego też żądanie 7,eslał Papież PascbaJis li�
biskupa �waldona w srnsczenh.1 Legata czyli Nuncyusza
do Polski, w celu odbycia powszedniej whr.yty kosciołów,
ltóra tern potrzęhniejszą być okazywali;\ się, żę w dyece
zyi Krnkowskiej dwór.h lrnnkurentów ubieg;ało się o sto
licę biskqpią; jeden przez ustan.owioną przy kościele ś�
Wacława lrnpitułę, drugi przez duchowieństwo całej die
c�1,yi dawnym obyo7,ajcm obr,rny. Pierws7,y Wflzakte utrzy-.
xn-ał się przy godności biskupięj.
Około r. 1124 przedsięwziął Bolesław wyprawę na
Pomorze, kraj od dawl)a Polszoze hołdujący lubo że do
Niemiec naletał, w <któr1m za_prowad�ona po dw� krod
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wfa,ra cbr:ii;eśoljnńska, ·raz za panowania Cesarza Lndwik,a
staraniem Benedyktynów Korwejskich,, drugi raz przez �t
Wojciecha, tak dalece w czasie zaburneń w Pois7.cze upa
dła była , iż lad z pomięszania nauki kościoła 'kntolio
kiego z błędami pogańskiemi, utworzył bfł sobie jakiś
rodHj bałwochwalstwa, i ,v osobie Wita s. czcił niejako
bożyszcze pod imieniem .Swantowita, . W�łamywnł się też
od posłuszeństwa winnego polskićj koronie. Ukrócił Bo
lesław ten nierząd, iż dla zapobieżenia mu na, 1>rzyszłość
starostó,v w Czarnkowie i ,v kraju około Nakła , w za
odrzańskim zaś Pomorzu rządcę /osobnego ustanowił;
nadto skłonił Ottona biskupa Bamberskiego do op·owiadn
nia wiary Pomor1:anom. - Usiłowania te pomyślny wzięły
skutek, niebawem miasto Pitycz a następnie Kamin sto
lica kraju, Julio, Szczecin , Kolberg, Dodona i. Belg-rad
czyli BiałJ:gród, nawróciły śię. - Zburzono· cztery bóżnic
pogański�h Knntynaml zwanych, najsławniejszy bałwan
Try'gława nazwiskiem , odesłany był do Rzymu w poda
runku; sk!3rby w bÓżpicach przechowywane rozdane zo
stały między, u.bóstwo, nakoniec katedrę w Julinie za�łożono.
··
, W Krako,,·ie p_owiększył Bolesław dwudziestu fun
duszami liczbę kan'oników; kias7,tor Tyniecki hojnićj wy
poiażył; z ,vłoki Ś. Wojciecha w czasie napad u Czechó,v
�a katedrę Gnieinieńską w sklepieniu ,podziernnem ukryte,
na nowo w ·g·łównym ołtarzu (lamieścił; a gdy w skutek
rokoszu podniesionego przez brata swego Zbigniewa, i.byt
srog·ą spra,viadliwością uniesiony ,_onego śmiercią a wo
jewodę Krakow·skiego S�arbimierz_? wyłupieniem Qczu.
ukarać kazał, dług·ą za tu pokutę ·w obec ludu odbywał,
l błagftlne pielgrzyQJkl do Fiancyi i �o ,vęg.icr pieszo
przedsięwziął,. które końo�ąc w Gnie.źnie,. złożył u ·g·robu
$ .. Wojciecf1a 80 grzywien złota, na sprawienie mu tru
mny. Nie�tórny autoro"'.ie twierd:r.ą n&wet , że wyprawę
do ziemi Swiętćj odbył, o czćm wszakż� w dztęjopis�ch
�arodowych pie ma wzmianki.
O ą ro ka 1139 do r Q:k u' ll68.
Lubo ostr1,eżony przykładem buntu- Zbigniewa, .jak
·1jel)ez.pię�zne Je§t �o�chvoj�nie rządów, pod�ielił przeeio
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•we pań1two Bolesław między czterech ,ynów ; a tem
,spo sobem rozniecił zarzewie wojny domowej , która lat
10 srożyła się w· Polszoze. Wielkie były usiłowania Ja
kóba Arcybiskupa Gnieźnieńskiego o jćj przytłumienie, l
po raz pierwszy znajduję się ,v dziejach narodowych
ślad, że biskupi wpływsli bezpośrednio do spraw publr
cznych, stawając na czelo narodu, dla utrzymania w swej
mocy testamentu którym Krzywousty państwem swy� roz
porządził.
Wynikło z tąd że Grzegorż Noncyusz Apostolski
zesłany przez Papićża Eugeniusza do Polski , w celu
1Jtrzymania Władysława książęcia Krakowskiego przy je„
dynowfadztwfo w myśl podziału Krzywoustego,· bezprzy
kładnym dotąd czynem wszystkich biskupów polskich woli
tej opiernj ących się exkommunikowął.
Alisci nie ulegli biskupi tćj klątwie, zn.mknięcia. ko
ściołów nie dopuścili , n odwołując się· od wyroku Nun
cyusza do stolicy Apostolskiej skutek jćj \vstrzymać zdo
łali, zwłaszcza że mieli naród· po . sobie. Ponowiona
była w prawdzie exkommunika z polecenia sameg;o Pa
pieża , lecz w krótce znaczenie stra·cua, przez śmierć
książęcja Władysława, sprawcy .tych nieszczęsnych w
kraju zaburzeń.
· Temi prawie czasy ·Henryk książe Sandomirski i Lu
belski, wyprawił się do ziemi świętej z silnym i okaza
łym- pocztem. Skutkiem tej' wyprawy uświetniony męz:
twem polskiego rycerstwa, było ·wprowa.dzenie do, Polsk\
znkonÓ\V żołnierskich w Palestynie powf!t11łych. Jakoż
Henryk fundował w Zagościu nad Nidą Templaryuszów,
:którzy późniejszego czasu mieli dwa domy klaustralno w
Opatowie i -w Łukowie na Podlasiu. - Mieczysław książe
Wielkopolski erygował w Poznaniu. Kommandoryją dla ka
walerów ś. Jana Jerozolimskiego, J>Óźniej cbojnie wypo
sażoną· przez biskupÓ\V .Poznai1skicb. Jaxyo dziedzic na
Miechowie, lokował w tem mieście stróżów grobu Chry�
stusowcgo. Jun i Klemens Gryffowie fundowali w Ję
drzejowie Cystersówt którym Mieczysław książe Wielko
polski dwa inne klasztory w Lubinie i Wągrowcu zbudo-.
wał i ·wypoąażył, z tym wszakże waru.okiem;· ze do nich
fflko ludzie rodem z Kolonii przyjmowani b.;yć mah, Po ....
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dolmo zastrzeżenia dla narodu ·niemieckiego, odposily się
1 l do innych klasztorów w Pols,:cze, 'Zaczem więks�a cz·ęśó
.zakonnik�w prz:bywała owego czasu z Niemieo.
Od roku 1168 d o r o ku 1194.
Bolcsłuv Kędzierzawy następca Krzywouste.go na
stolicy książęcej· w Krakowie , a z tąd powołany do za
stępowania królewskiego Majestatu naprzeciw lennikom i
hołdownikom polskiej korony , nie odziedziczył był wo
jennego ducha po sławnym swym rodzicu, a z tego wy
nikało ściesnienie granic kraju, i osłabienif:} powagi pol
ekiego imienia u są�iadów.
Już odpadł był, jeżeli nic. nazwaniem to rzeczywi
ście Szląsk od Polski , przez wy�naczenie w nim dziel
nicy potomkom Władysława, garnącym się pod opiek�
Czeską. Pomorze zachodnie. poszło ayfo w· rozbiór miętlzy
książąt Niemiec . północnych. we ,,�scbodnim �wię_topełk
ze starosty stał s�ę by? udzielnym władcą' a P.rusacy przez
Krzywoustego do hołdu i do przyjęcia wiary 'znagleni,
wpamyn•ali się � obowiązku poddaństwa i. wróciwszy do
błędó,v pogańskich, ośmielali się najeżdzać ziemie Mazo
wieckie.._ Urządzona przecin· nim wyprawa w której ksią
.że Sandomirski zginął, skończyła się· na klęsce poniesio
nej przez· wojsko
Polskie.
I
Nie bjt więc lubiony od narodu Bolesław, ale potężne znajdował wsparcie w bisk upach, którym rzeczy. 'wiście wyniesienie ·swe na książęcą. stÓiicę był winien, i
oni to uśmierzyli bunt przez Jaxę z Miechowa i Święto
sława podniesiony' oni też uhgodzili za�niewanego n a
Polaków Cesarza Fryderyka I. i utrzymali aoiesł:.wa przy
rządzie. W krótoe przed śmiercią jego wydarzyło sie, że
,vernera biskupa Płockiego zamordowali Prusacy· z na
mowy Bolesty kasztelana zamku Wiskiego, który za to
śmie. .cią przez spalenie na stosie ukarany .został.
Jak z jednej- strony biskupi Bolesława przy wład;y
utrzymać umieli, tak tćt nic zabrnkło im na sposobach do
odebrania jćj · Mieczysławowi staremu, który po bracie
rządy był objął; z ich to rady,. a mianowicie za staraniem
Gedeona biskupa Krakowskiego �łoiony był Mieczysław
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u stolioy na któr'ł J{azlmlerza .księcia Sandomirtsklego
wyniesiono.
Niechęć duchowieństwa ku Mieczysławowi wynikała
przedewszystkim z tąd, że nie�arą.dził nadużyciu w przy
właszczaniu sobie przez skarb książęcy lub przez osoby
świeckie spadku po dąchownych, a to pod po�orem że
pozostały _po księdzu maj.ątek, był za prezeotą &wieokięg o
Kóllatora zebrany, lub tćż przypadać miał jure Caduco
skarbowi, jako dziecicowi ludzi bezpotomnych; tudzież
w d9maganiu się posług rozmaitych, mianowicie podwodnego, z dóbr Duchowie.ństwa.
Jakkolwiek rzecz się ta miała ,· widno z detroąiza,
cyi Mieczysława , do jakiej powagi był przyszedł i jaki
miał wpłym w sprawach kraiowr,ch stan duchowny. Dał_q
się to poznać najjawniej na zjezdzie który � roku l 1_80
){azim!e�z do Łęozycy w celu naprawienia riiepsowanego
tządu z,rołał, gdy postagow1enia uchwalone na tem zjez-,.
d:de na którym zasiadało trzech książąt Pia�_tów ·wraz z
Barona�i państwa, zatwierdzone być mus,iały dla zyskania
wziętości w nalodzie, przez synod Prałat,,.w krajowych ,_
i pod karą klątwy z ambor1y przez Arcybiskupa ogłoszoąe•.
To. po raz pierwszy 'znajduje się wymieniony poc�ct.
l>�Jskięh biskupów w porządku ich zasiadania, i odtąd do�
piero hierarchija ich wskazana być może ·z pewnością·� .
b�z błędu w datach dziejopisarskich.
'

Bis1',upl, na zJezdzie �ls�lckl�a.
i bisłn.w, A.rcybiskup G-nieź nieński,
Gedeon, Biskup Krftkowski.
Żyrosław, Biskup Wrocła'Ysk_i•.
Cherubin, Biskup Poznański.
Lupus, BiskUJl Płocki.
()rnulf, Biłlkop Kujawski.
Gaudenty, Biskup Lubuski ..._
Konrad, ·Biskup l{am'ński.,
Większą j_esz.czc uległość okazał. Kazimier.z z naroi"
d,.em ku władzy duchownej, gdy ucb�ały Łęczyckiego
gjazd11 poddał zatwiertl�eniu. stolicy Apostolskićj. Z innej:
-wszakte stroo1 oz.uwala. ta stolica nad- utr.zy.maniem: po.-,
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,vagł ·po,t1olnego ku n1ćj Monarchy, l ·w t6m to celo Że
siany :,,;ostał do Polski przez Klemensa III. Kardynał Ma
JabrnRka, dla zwi�ytowanin kościołów, i zaradzenia nad
użyciom, jeżeli jakie były. � Odl'yty pod jego przewod
nictwem Synod w Krakowie, miał między in.nemi ten sku
tek, że duchowień�t\rn postąpiło· z dóbr swoich dzicsi;}tą
·część dochodu, ni\ popieranie wojny w ziemi święt6j.
Kazi�iern r1:·ą<1ził-w �ci,Słem porozumieniu z ducho
wieństwem; pierwsze miejsce w jego radzie zasiadał
Pełko biskup Krakowski, który ponowił imieniem. Kazi
inierza z:nvnrty niegd)'Ś międ�y Ś. Stefanem królem Wę
gierskim i Ś. Wojciechem w ów czas Arcybiskupem Prag
skim i 1.wier1.:chnim Pasterzem· diece?.yi Krakowskićj, trak
tat rozgrnniozezia Polski od \Vęgier.
Za Kazimierza_ pomnożyły się też znaćznie Klasz
tory ; przybyło Cysterskich cztćry w Su·lejowie , Koprzy
wnicy, Wąchocku, i w Oliwie poił Gdańskiem. Norber
tans�ich trzy w Witowie, Busku i Płocku. Kazimierż wy
posażył też szczorlrze funduszem dla Kanoników wspa1iiały kóścioł ś. Floriana na K1&zimierzu pod Krakowem,
przez Gedeóna biskupa zbudownny.
Od r oku
119'1 do roku 1212.
(
.
Wzmożenie się stanu· duchownego i pzlacheckiego
w bogactwa, i uwolnienie się od posług ziemiańskich,
stały się onego czasu przyc7,yną 7,ll8CZDego rozwolnienia
w obyczajach, któremu Pnpież Celestyn III. zaradzając·
wyshtł do Polski KardJ'nała Piotra. Za jego sprawą od
były się synody w Krakowie i w Lubussy , na których
uch�alono między innemi bezżenność księży i odbywanie
/ ślubóiv małżeńskich między świeckiemi w obec kościoła,
'co dowodzi, że
jednem i wdru�·im wydarzsło się ubli
żenie prawom Kanonicznem. Aliści ,v Int 20 potem oka
zała 'i:,ię potrzeba ponowienia tych uchwał na Synodzie
Gnieznieńskim, poczem kapłanów nieinaczej już wyświę
cano, aż. po złożonćj przysięcfaę na bezżenność.
Lesz.ek · biały opiekował się, silnie dotąd duchowień
stwem; z innej strony prześladował je w Wie1kopolszcze
, Władysław Laskonogi, zagniewany ·n a biskupów, że go
od rząd.11 kaięztwa .Krakowski.ego usunęli, Zabrał, on po-
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zostały pQ Wrocł1'W8kim l Krakowt!kim biskn11te majątek,
przywłas,.zczył sobie 'l'ozdr·wnictwo Koll11cy1.:w od Arcy
biskupa Gnieźnieńskiego zawisłych, oddał sknrby kościel. ne pod straż Judzi świeckich, osadzał winowajców na
wikcie w domach kanoniczych , i pocią.g·al duchownych
przed sqdy świeckie. To bezprawia stały się powodem
do zesłania z Rzymu kommisyi, której wyro'kowi Włady
sła\V uledz musiał, a przyjęli takowy za prawo niezmienne
inni· Polscy książęta. - Arcybiskup Gnieźnieński zyslrnł
też wtedy dla siebie i swych następców, tytuł Legata
8lolicy Apostolskiej, i prawo aby 11rzed niemi krzyż pry
macyalny był noszony.
Od r oku 121� d o .r o kn 1232.
zwady książąt pomiędzy· których państwo Polskie
podzielone było; i wyniknjąc.e z ·tąd osłabienie· stały się
dla Prusaków otuchą, że· nie tylko przy nieposłuszeństwie
swym utrzymać się 1wtrafią , ale nawet najeżdzać mogą
śmiało kraj niczg·odą miohrny; jakoż nie zdołał dotrwaó
ponawianej od l'rus napaści książe Mazowieckf Konrad,
sąsiad Mjbliższy i z nazwiska Pan lenny ziem Prnskich.
W tych najazdach spalonych zostało przeszło 250 kościo
łów, obszerny kraj zrabowany, i mi�sto Płock księztwa
Mazowieckiego stolica omal że.zdobyte nie było, aż przy, szło nakonieo do tego, że Konrad zobowiązać się musiał
Prusakom, do p_iaoenia tej daniny , 'któq oni skła�ć powinni by li.

W
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takiej potrzebie umyślił Konrad obwarować gra
Qice swego księz wa siłą zbrojną zawsze gotową do boju,
a takićj dostarczyć tylko mogły zakony rycerskie, albo
wiem onego czasu nieznano w Europie innych. wojsk sta- ·
ły'cb. Ustanowił więo z rady Chrystiana świćżo miano
wanego przez Rzym biskupa Pruskiego Jriilicyą zakonną
nazwaną bracią Dobrzyńskicmi, dla tego że głównćm
miejscem jej pobytu był zr.mek Dobrzyński.
Ry;ene ci szukali związków z ,vspółtowarzyszami,
których pod nazwą kawalerów mi.�czowych był w Inflan
tach Zdprowad1.ił biskup Rygski. Aliści pomimo· połącze
nia .swych sił podołać oni dziczy Pruskiej nie mogli, 'i
,w,1zy�cy wyginę U , · zaczym ogłoszoaa brła po całej Pol-
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11czo krucyata, tt6ra Cen przynajmnM} młala skutek, te
. napa,Jy pogańskie na czas niejaki wstrzymała. W tedy to
(r. 1222) Konrad książe, Mnzowiecki fundował dla bi
skupa Christiana dyecezyą kraju między Os!łą, Drwęcą l
Wisłą leżącym, którą napr�ód Pruską , późnićj Chełmiń
ską nazywano, a ku obronie tćj dyecezyi wezwał biskup
Kawalerów zakonu Niemieckiego ś. Marij Jerozolimzkiej,
� Polszc·r,e Krzy�akami zwanych, ustępując im dobra swe
w ziemi Chełmińskiej. Gdy wszakże na tej ofierze mistrz
Krzyżacki nie poprzestawał, przydał do niej Konrad wiele
innych praw równających władzę mistrna z książęcą , a
tym sposobem wprowadził do kraju polskiego zakon silny,
który opierRjąc się na dwojakiej potędzę relh{ijncgo znn
c.Genia ,' i przemożnego oręża. stoł się dla niej groźnym
sąsiadem , jednakże dopomógł w istocie lubo mimowolnie
i skutkiem wypadków nieprzewidzianych, do postawienia.
państwa polskiego na wysokiem stopniu ·pomyślności, u
rządzając w Prusicch i w Inflantach kraj, który być miał
z czasem nnjzamoźniejszą jego części, a osłabiając dzicz.
Litews·ką tak dalece, że ta już szkodliwą Polszcze byó
przestawało.
O d r ok n 1232 ·d o r oku 1238.•
WłaJysław Odonicz następca Laskonogiego na ksiQ
�twie Poznańskim , był dla kościoła tnk przyjHnym i u
czynnym, jak okazał się nieprzychylnym popr�ednik jego.
Obsypał darami katedrr Gnieznieńską i Poznańską, udzie
lił Arcybiskupowi i Biskupowi prawo bicia monety, uwol
nił ich od wszelkich powinności Ziemia11skich , w końcu
księztwa. Poznańskie 1 Kaliskie w opiekę stolicy Apostol
skiej oddał' z czego wynikał obowiąze� znacżnej dla
R�ymu daniny: Taką szczodrobliwość niech(tnie widziała
szlachta, a gdy pobudzali ją do oporu księżęta Szlązcy,
podniosła 1m�eciw Władysławowi bunt; który zalędwo
pośrednictwem dworu Rzymskiego uspokojony został.
Teg;oż czasu zginął w zasadce z ręki Prusaków bi
�k.up Chełmiński Christian. Pomścił się jego śmierci Kon
rad .Mnzowicoki w wyprawie 1mr.edsięwziętej pos1>ołu z
Krzyżakami; aliści niebawem ten książe który bałwo
chwalców prua.kich karcił, zwoływał ich i inne pogańatwo
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,. Litwy H �modzi l zleml J11dźwingó,v pod ewe znaki,
w celu najścia księztwn Krakowskiego, gdzie toczył sifl
spór między Piastami o opiekę nad Bolesławem wstydli
wym. W tych zapasach uszkodzone były znacznL ko
ścioły niektóre Krakowu pczyJeg�e, a w twierdze zamie_.
nione.
Perijod ten sporów między Piastami, był czasem peł
nym przygód dla kościoła polskie·go W roku 1235 na
jcżdza · Borzywój książe Czeski dzierzawy biskupa Po
znańskiego, pod pozorem że mu prawo· do zamku Szrcm
�kiego służy. - Henryk brodaty książe Wrocławski, ra•
buje posiadłości Al'Cybiskupa Gnieźnieńskiego i biskupa
Poznańskiego , z równie błachej przyczyny. - ·Prusacy
grassują na Pomorzu i palą klasztor 91.iwski. - Konrad
ksiąie Mazowiecki popełnia ·świ�tokradzkie morderst,vo
na oso.bie Czapli scholastyka· Płockiego; którego pulJlicz
nie wieszać każe, poczem �brodnią tę ·opłaca odstąpieniem
księztwa Łowickiego :Arcybiskupom Gnieźnieiiskim.
Wpadają nakonieo Tatarzy do Polski , okropne w
kraju,- w kościołach i klasztorach czyniąc· pustoszenie.
W spalonym przez nich Krakowie, jeden tylko kościol
Ś. Andrzeja uszedł zupełnego zniszczenia.
O d r o k u 123 8 d o r o k ;u 12 5 2.
Aliści Ż innej strony i jak by dla powetowania tyło
lilęs1', wzmogał się kościoł polski w klasztory , a ościół
JJOwszecbny rozprzestrzeniał się na Rusi. Już w roku
1220. Jacek Odrowąż znpi:owadził był do Polski zakon
Jrnznodziejski (Dominikanów), których za życia jego 12
klasztorów tak w Polszcze jako też w Prusiech i na Rusi
Etnnęło. Około roku 1237 zaś wprowadziła do Polski
Grzymi�ława matka Bolesława wstydliwego Franciszka
nów. Znkonnicy obu tych reguł, poświęcili szczególniej
sze staranie ku nawróceniu ruskiego ludu, i posunęli swe
missyje do Dniepru z tak pomyślnym skutkiem, że jn� w
-roku 1245 dwa biskupstwa w Haliczu i Serecie utwo
rzone byó mogły, a w Kijowie klasztor Dominikański stn1iął. - Biskupstwa· te wszakże, były tylko nagrodą dla po
jedyńc�ych 'osób zakonu Każnodziejskiego , temczasowo
u.ś(anowioną.
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ffcnryk broifaty ·opiekun -B�leelawa wśtydliwogo) WY.�
jcd nnł u stollcy Apostolskiej crekcyją dyecezyi Rus�ej, i
oddał bi�k'upowi Lubuskiemu jurysdykcyą nad kościołami
łącit1sk!emi na Rusi , J)rzeznac?.sjąc dla Sufragana (albo
wiem biskup dla odległości 7,jeżdzać nie mógł) rezyden
cyą i wyposażenie w Opatowie.
Niemile patrzał. na to Daniel książe Halicki, gdyż
� takiej zwier7,chności Polski w sprawach duchownych
jeg·o kraju, wypływał wniosek o podległości poHtycznej;
aby więc ten zniesć , i hierarchij kościelnej pozbyć się,
oświadmr,ył Papieżowi Innocentemu chęć vrz}"stąpienrn. z
c�łym swym ludem do unij z kościołem nymski.n, pod
warunkiem , ie mu tytuł królewski przyznany będzie.
Opi�oni Legnt P:tpiezki uwiedziony· tą obietnicą, korono
wftł Daniela na .króla Halickiego w Drohiczynie, w roku
1246 J}O odebranej od niego przysiędzę na uniją. Nieba
wem atoli, odszczepił t1ię ten nowy Monarcha od zwiąku,
do którego tylko z widoków politycznych przystępował.
Od r o ku 1253 do rokg 1280. Pomyślniej · szty rzeczy w Inflantach i w Estonij 1 · ·
,rdzie Missionarze Duńscy i Niemieccy pod �asłoną oręża
lrnwalerÓ\V mieczowych , dzieło nawrócenia pog·an p my
1
Śloie dokonywali, i dwie dyecezyje założyji. W Litwie
zaś nie przez opowiadanie lecz zbiegiem wypadków po
litymr,nycb, wiara chrześcijańska niespodzinnie i doraźnie
zaprowadzoną została , w domu książ_ęcym. - Panował
wtem kraju Mendog inaczej zwany Mindowe, który wy„
posażywszy trzech synowców dziwnym obyczajem nie
7,iemią ale wojskiem, aby podbili sobie państwa w 01ła
bionej nftjazdami Tatarskiemi Rusi, ujrzał się niebawem
śc.iśnięty 6d nowych sąsiadów, którny połączy w sq swe
siły z Krzyżackiemi, · zagrózili nit?podleg·łości Litwy. Mendog ratował się więc od blizkiego niebezpieozenstwa;
dopraszając się u Papieża tytułu królewskiego, pod obo
,, iązkiem że przyjmie wiarę, i odda swe. państwo· w opiei ę stolicy Apostolskiej; a dopełniając natychmiast obie
tnicy, ochrzcić się dał z żoną i całym dworem. ZaC'zem
tćż z rozkazu Papieża Innocentego, w otwartym polu pod
Nowogrodkie1' roku 1252 koronowany został, przyczem
10
Dzieje X.ról, Polik. '.tom Jl,
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około szesmu set ze szlaohty Litewskićj clirzest ś. przy
jęło, a nowo erygowana dyecezya Litewska biskup� w o
sobie Dominikana Wita otrzymała.
· Gdy wszakie nabyte tćm sposobem bezpieczeństwo
okupione było zniechęceniem Litewskiego ludu. przy błę
dach bahvochw&lczych obstającego, i s1>rowadzalo no
wemu królowi nieprzyjaciół w Prusakach i Jadźwingach,
wyrzekł E!ię Me dog· wiary, a za jeg·o przykładem poszli
ci z pomiędzy poddanych, którzy ją z njm razem byli
przyjęli/
Pod te czasy, to jest roku 1254 nastąpiła ')rnnoni
zacya ·ś. Stanisława, a w roku 1266 ksnonizacya ś. Ja
dwigi �ony Henryka brodatego książęcia niegdyś Wielkopolskiego i Wrocławskiego.
W roku 1256 zamyślano o założeniu biskupstwa
Podlaskiego na funduszu Templaryuszów w Łukowie, bo
·wiele było po temu podohieństwa, że lud Jadźwingó,v
krainę tę zamieszkujący przyjmie wiarę Świętą, do czego
ułatwione były środki p�zez zajęcie Podlasia przez Krzy
zaków; gdy w tern lud tł'n złączywszy się z Prusakami
ustępująoemi z Sambij przez Krzy_żnków zawojowanej, i
z Litwinami .zawsze skoremi do napaści, małą Polskę na
wiedził srogim najazdem, w którym· miasta Sandomierz i
Zawichost, oraz klasztor na Łysej g;órze w p'erzynę obró..:
oone zostały. Do tej wyprawy na Polskę przyłożyli się
też Tatarzy. - Mnóstwo-· szlachty broniącej się w. zamku
Sandomierskim poniosła tu śmier6 ·męczeń-ską, której pa
mięć stolica Apostolska _godnym upominkiem uwiet'i.czająe,
11adała kościołowi Danny M�ryi w Sandomierzu te same.
odpusty, jakie służą kościołowi Maryi ad. Martyres w
,Rzymie. Pr�ypłaoili wszakże Jadźwingowie targni'enie
się �a Polskę zupełnem narodu ,swego upadkiem , albo
wiem w bitwie roku 1264 Zi Bolesławem zwiedzionej,
wódz ich Komata z przeiniejszemi towarzyszami poległ,
a resztę ludu. tego Leszek czarny około roku 1282 ze
szczętem wytępił.
Około roku 1256 pojawili się w Polszoze biczowni
cy, sekta gorszącym fanatyzmem niepokojąc� krnje Euro
py południowej, której szerzeniu się w Polszoze urzędy
duchowne i �wieckie wcześnie zapobiegły.�
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Zbliżało się te� do końca zawojowania baju Prus
kiego przez Krzyżaków, zaozym na złożonym w Toruniu
prze.z Legata \)apieskiego Synodzie, erygo�ane zostały
trzy dyeoezyje w Prusiech, jako to: Pomezańska, War
miliska i Sambyjsks, które. zwierzchności Metropolity Gnic
źnieńskieg·o po1ldano. Erygow.anym nieco dawniej w In
flantach, Estonij i Kurlandyi dyece.zyom·, nadał Papież
osobnego Metropolitę Inflanckiego.
Od ro k u 1280 d o ro k u 1320.
Pod koniec panowania Bolesława wstydliwego i na.
poc1:,ątku panowania Leszka czarnego, stały w małej Pol
s�cze zatargi między książętami i bi!kupami, � powodu
których. bis�up Krakowski po razy kilka był więziony.
Zachodziły te;i, i spory o 1irawość ·wyboru biskupów ktory
to p1·zywilej był jedną Z głó,vniejszycb swobód kapituł,
a z tąd wynikło ·kilkoletnie zawakowanie stolicy Metro
politalnej w Gnie i nie.
Powiększyło ten nieład w kościele wdzieranie się
Wacława Czeskiego do Polski, i kilkakrotne w losie zmia
ny któl'ych doświadczył Łokietek, albowiem książe ten
uraz .zbyt pamiętny,· mścił się na funduszu duchownym
za doznane od biskupów przeciwności. Pojednał się
wszakże ze stanem duchownym, a ten przyczynił się nnj...
:,kuteczniej do osadzenia go na tronie.
Aliści zaledwo był na nim zasiadł, gdy rokosz
Szwenców na Pomorzu poohignął za sobą odpadnienic tej
niedawno Polszoze p1·zez wygaśnięcie rodu Świętopełków
powróoonej prowincyi w ,raz z Gdańskiem, i p1·zejśoie jej
pod wład7,ę Krzyżaków, z czego urosły te dług·otrwające
między· Polską a zakonem tym spory, którym dopiero Ka
zimie(z Jagicllonczyk koniec położył. W tych s.porach
duchowieństwo Polskie nieraz pośredniczyło w sposobie
pojednawczym, i· uśmierzało klęski ojczyzni� zgotowane,
nawet o własnym koszcie, czyniąc ofiarę z miana i z do
chodów, na zaspokojenie chciwości mistrzów Krzyżackich.
.
Stan duchowny przyczynił się też niepomału do wyjednania Łokietkowi u stolicy Apostolskiej , przywrócenie
tytułu· królewskiego, od czasu zabójstwa ś. Stanisława
jut w Rzymle nie uznawąnego, zaoz;rm Władysław kQ•

10�\

148
ronowany został w Krakowie roku 1319 dnia 20. 8tyoznia,
8 z tem przywróceniem kor-ony starszej linij Piastów uci
c.bły nn 7,awsze te nieze;ody w ich rodzinie , których
zniesienie królewskiej godności było przyczyną.
Od r oku 1320 do r oku i333.
W pierwszych lcoiecb panowania Łokietka wcisnęła
s1ę z Włoch do P.olski sekta Duloygniotów tem niebez
pieczniejsza że pod barwą zakonną i godłami relig·i j, opo
wia4ała wspólność majątków, obalając tem sposobem �
gruntu wszelkie zasady porządku towarzyskiego. Sekta
owa wytępioną w prawdzię w Polszcze została, gdy je
dnak Musknta biskup Krakowski zbyt powolnie zabierał
s;ę do jej przytłumienia, uznał Papież Jan XII. potnrnbę
�aprowadzenia w Polszcze Inkwi7,ycyi, której sprawowa
nie z razu 'Dominikanom i Franciszkanom powierzone było,
i ta do czasu panowania Zygmunfa I. w Polszcze utrzy
mywała się , jednakże nie z taką jak w Hiszpanii �ci
słością.
Po Dulcyniotach pojawiła się sekta Beginów, mniej
niebezl1ieczna w stosunkach cywilnych, ale równie wy
stępns pod względem moralnym, gdyż dziwaczne -marze
nia jej zwolenników, rozmyślaniu. i próżniactwu oddają
cych się,_ zmierzały do naruszeni:t prawd zasadnych ·wiary
chrześcijańskiej. Sektę tę uśmierzyła lnkwi?,.ycya.
Władysław Łokietek zasłuiył się znaJtJienicie religij
i kościołowi przez zawią1;anie stosunków przyjacielskich
z Gedyminem książ.ęciem Litewskim, bQ lubo ten wiRry
ś. nie przyjął, · przecież z powolności ku spr�ymierzeń
cowi opowiadaniu jej w Litwie nie tylko że nie s.przeci
wiał się, ale nawet l\'lissyonarzom dawał opiekę, i na bu
dowanie kościołów zezwalał. -., Na Rusi z_aś udało się
Łokietkowi skłonić do unii z kościołem lbymskim Bole
sława Trojdenowicza, książęcis Halickiego.
Gotował' się Łokietek do Krucyaty przeciw Tatarom
obwołanej, której był głową i podnietą, gdy go śmierć za
skoczyła; a jakkolwiek z powodu teJ!O wyprawa ta nie
doszła, miała przecie ten skutek, i� sam jej odgłos wstrzy
mał d,zicz od dalszych na Polskę najazdów.
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Od 1· ok u 1333 do r o k u 1370,
Kazimierz syn i następca Łokietka powodował się
inoą niżeli ojcieo polityką; skłaniał się bow·icm do uszczu
plenia swojeg;o państwa, byle by w nim pokój ustalił i
postradaną pomyślnośó przywrócił. Z iąd wynikło, że
oderwanie się księztw Szląz.kich od Polski zatwierdził, i
zabory Krzyżackie na Pomorzu uprawnił, w tee wsznkże
sposób\ że zakon takowe przyjmuje jako jałmużnę, os
odpuszct.-enie grzechów poprzedników Kazimierza.
Akt tei zatu:ierdzili książęta Piastowie,· Mazowiecki,
ł,.ęczycki i Kujawski, w raz z baronami państwa, na zjez
dzie w Inowrocławiu; biskupi zaś (lrzcoiw takowemu u....
roczyście protestowali., lubo to być miała jałmużna·, a do
tego na korzyść korporacyi duchownej uo1.yniona; tem
zaś czynem dowiedli, że przekładtają dobro ojczyzny natl
pożytek wbsnego stanu.
.
Wynagrodził Polszcze Kazimierz, przeż nabycie księ.,.
ztwA. Halickiego, stratę w zieJ;Di � w mieszkańcach ponie
sioną. - Nie mógł wszakże ro�ciąg,oąć związku nastnj� ...
cego między obu krnjami do skojarzenia unij na Ru.si z
:f{ościołem Rzymskim, albowiem lud jei przy 'Yyznaniu
swym up.orn�e obstawał.
Ruś ta Halicka miała prał o do Wołynia do ziemi
Chełmskiej,. do Podola i do r.iem rozciągających się mię
dzy Bohem i Dniestrem 1>0 morze czarne. Odezwał się
� niem Kazimierz , a gdy nie znajdował powolności u
ksh1żąt Litewskich Kejstuta i Lubarta kraje te dzierzą
cych, wyjednał u Papieża Klemensa ogłoszenie krucyaty
ku ieb odzyskaniu , do której gdy przystąpJli Węgrzy·,
cały Wołyń z Chełmem i Włod'1łimiei·zP.m niebawem za
Jęty został. - .z Podola zaś grassującą tam po nnja�daon
Tatarskich czerń łotrowską wyrulĘO-wano.
Aliści ów l{azimierz dla mąirych swych spraw wiel
kim nazwany, był c·złowiekiem namiętności pełuym. Gor
sżącym okszy,vało, się potycie jego domowe z żoną Ade
lajdą, i porozumiewanie się z nałożnicami, a najobr7,ydH
wszym podstępnie skojar:r.ony . związek małżet1ski z Ja- d wigą, w którym d\Vużeństwo i kazirodz_two postr�egano.
Upominał więc tlu popnuvy obyczajó.w bisklLJ.J Kako.wsld�
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BocJzanty t od którego gdy wysłany 7. przestrogami Bary
czka wikary, zbyt,· ostro do króla przemawiał, utopiony
być miał z jego rozkazu w Wiślę. Niektórzy autorowie
podali w prawdzie ten wypadek w wątpliwość, p�wna jest
wśzakże, bo to obzuje się ze skarg na króla do Papieża
zaniesionych, że wielka jakaś wina na Kazimierzu cię
�yła, a nadto, że naraził był sobie mocno d ucbowicństwo,
i w ciągłych z nim zostawał zatargach, zwła-szcza o da
niny i służebności ziemiańskie z dóbr kościelnych, .które
chciał mieć przywrócone. - Taka była wszakie w owym
czasie uległość królów dla duchowieństwa , że Kazimierz
wysłać musiBł do Papieża z prośbą o rozgrzeszenie, i w
dowód pokuty wielorakie fundacye u�ynił, uiemniej i
,swobód kościołowi krajowemu postąpił.
Około roku 1359 zmięszana została spokojność w ko...
ściele polskim przez w<lzieranie się _na stolicę tlyecezyi
Płockiej Dominikana imieniem Bernard, który w brew Dft
stąpionemu w kapitule wyborowi knnonika Janisława
Wrońskiego, wyjednał był sobie podstępnie nominacyą na
bisknpa. Z tego-powotlu wakowało lat 'siedm biskupstwo
Płockie.
Spór- innego rotfzaju, bo o dziesięciny� między ksią
żęciem Mazowieckim a biskupem Poznańskim , tudzież
między szlachtą ziemi Krakowski a jej biskupem zago-.
dzić umiał Kazimierz sz;częśl: vie Z wielką też narodu
korzyścią, fundowa� Al5ademią Krakowską której statuta
Papież Urbnn v. zatwierdził. Mnóstwo przytem · pobudu
wnł k,ośoiołów; kolJegiaty Krakowskie Ś. Michała· i Ś. Je:
rzego, Sanrlomirska i Wislicka, tud7,ież kościoły w Sto
bnicy, w Łapszy, w Szydłowcu, w Solcu, w Niepołomi
cach, w' Ga rwo wie, w Opocznie , w Korczynie, na Skałcę
,J Krakowie, szpit'al 02 Stradomiu, klasztory w Łęczycy,
w Piotl'kowie i w nowym Korczynie, 8ą świetnemi pomni
kami troskliwości jeg·o o dobro kościołn. Sprowadził te.ż
do Po]ski około roku 1363 Augustyjanów, którym w Krakowie klasztor fundował.
,
.
. W roku 1367 wyjed�ał Kazimierz Metropoliją .ła
ciliską dla kośoio'ła pols.kiego na Rusi_, a osiadłym tamże
Ormianom wolne obrzędów sprawowanie, pod władzą wła
J,nego biskupa pozwolił; zaczem też ustała z:wierzcbnoś-0
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biskupi\ Lnlmsklego nad kościołami Łacit'iskiemi w zie
miach l\uskich leżącemi, 2;właszcza że dyecezya Lubuski\
�kutkiem układów' o Pomorze odpadła już była od Polski.
I

•

'Od roku 1370 d o rok:u 1434.
Pomiędzy ważniejsze sprawy w rzeczach kośoiel
�ych które za panowania Ludwika Węgięrskiego odbyły
ęię , mieści się ostatec�ne ugruntowanie ne Ru.si Metr·o
polii łacińskiej w Haliczu, i fundowanie pięciu biskupstw,
w Łucku, w P.rzemyslo, we Lwowie; w Chełmie, (inaczej
Podlaskiego, w miejscu ustanowionego dawniej w ł,uko
wie) i w Kijowie, któręgo katedrą był kościoł XX. Do
minikanów. Gjdy ząś stolica IHetropolii Ruskiej do Lwo
wa prz,ęnies,io�ą została, biskup Lwowski otrzymał rezj•
dęncyą w Kamieńcu. Władysław książe Opolski który do
tego · czynnie wpływał w czasie zarządzania ziemiami
lluskiemi, mniej przychylnym oka�mł się · dla· ducho
wieństwa po objęciu w posiadanie ziemi Wieluński.ej i
D.obrzyńskiqj, gdzie podatkami dobra kościelne wycięcza.ł,
a o!ldawanią. dziesięciny odma":'iał, zaczym podpadł kią-:
twie ,. l<tÓra dopiero po zagodzeniu. krzywd uczynio ych
zdjętą z nieg·o została. Aliści i król Ludwik Qpornym
być się okaz.ął przywilejom kościołów katedralriyąh, gdy
nastąpjoneg.ą w kapitule Gnicinieńskiej i Poznańskiej wy
boru Pastęrzó..i� ni_e· uznawał, i· w ich miejsce 'własnych
kandydatów st�lioy Apostolskiej do nomioacyi nastręczał,
i. przy tej utrzymał. 7��)
Z\liżała się atoli chwil� gdy uspokoić się miały po
dobne nieporo�umienia między Monarchą i_ stal)em ducho
wnym , tak z:· po.woda wzrastającego w krnją porzą.dku„
ja_�o też przez wpływ do prawodawst�a jaki Ludwik
Węgierski stanowi Szlacheckiemu i duchownemu był uła
twił; kościół polski zaś daleko rozprześtrzenić się miał,
w Litwie przez wstąpienie Władysława Jagiellona na tron
polski, którego skutkiem było nawrócenie Litwinów i Zmu
dz.ian. Niektórzy autorowie ndwotni twierdzą, że Jagiełło
p,zyjął już był wiarę w o�rządku ruskim, gdy ·ż_yczpoie_,
. ;;) . 'l:o pr awo opie rania biskupó � przez ka;:,ituły upadł«;) 'Ą_ czasem ,.
.
_
, ,
.
a natomiast no.minowanie icll przeMZło całkiem w atrybueye,
'• -.
'
·
korony.
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JJ&rodu polskiego powołało go do tronu; jakkolwiek bądi
�ostał· ón publicżnie ochrzczonym w Krakowie dnia 14.
Lutego 1386 roku, co być mogło wszakże uzupełnieniem
obrządkowym chrztu poprzedniego, takowy albowiem pod
legał owego czasu w kościele Katolickim wątpliwości co
do ważności swojej , jak to 2' wyrolfów Soboru Florenc
kiego widzieć się ·daje.
'W roku zaraz następującym brał się król nowy , �o
spe�nienia najważniejszćj obietnicy pod której war.unkiem
dana mu by.la korona pqlska, to jest do nawrócenia Litwy;
a lubo z razu dość silny znalazł upor w narodzie pr�y
obstawaniu za pogańskiemi błędami, zwalczyć go potra
.fił; zniknęły bożnice bałwocł,lwalsk� i poświęcone gaje,
a w ich miejscu stanęły k_ościoły Chrżeścijańskie w Wil
nie, w Wilkomirnu , w Meysz3gołach l. w Niemczynie, w
:Miednikach, Krewie , Obolczy i Chajninacb, które Wła
tlysław hojnie wyposażył, a królowa Jadwiga w bogateop11tr7,yła spr:1.ęty.
Pamiątkę teg·o naw'róecnia Litwy uwieczn'iĆ miał wy ...
stawiony· w Krakowie na Kleparzu koścjół i 1Uasztor dla
Benedyktynek, który wszakże po śmierci Jad wig;i zanie
dbany, ;W bliskim upadł c�asie.
,Jagiełło okazał się zawsze nader- przychylnym ko
Rciołowi, z łaszcza za życi• bogobojnej Jadwig·i. '\tV roku
139.3 odb11dował i mo�niej opatrzył kościoł na Jasnćj gó ...
rze pod Częstochową; w którym Władysław Opolski zło
żył był uniesiony z Bełza obra7, cudowny Matki Boskiej�
Powiększył fundusz klasztoru Paulinów w Wieluniu. Roku
1395 Karmelitó,v na Piaskach pod Krakowem fundował.
Itoku 1396 Psalter7,ystów przy katedrze Krakowskiej osa�
d�ił, i zapisem dochodu na żupach soinych zapewnioneg·o
u·posażył. Klasztory Brigitkom w Lublinie,_ Norbertanom
w Sączu, Aug·ustyanom na Kazimierzu pocf Krakowem,
kościąły w Chełmie i w Kijowie, i kaplicę ną 'zamku Lu..... '
helskim zbudował •. Kościoły G-nieźnie-11.ski, Sandomirski i
Wiślicki pxzyozdobH, Z swej strony Jadwiga troskliw�
o rozszerzenie. OŚ\Yiaty między Litwinami, Kollegium dla
nich w Pradze C�eskiej fundowała, a wielki pomyij{ Ka..,
zimierza w us anowienia akalrndemij Krnkowskiej z'i.ściła„
fri.eznaoaaj'la c���ć wi�kaz� · s wyeh klejnotów ua o pa...
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frzenie tej· nauk wszeobnicy; że za.$. Śll)ieró prr1.edwcze
sna tlzieła tego dokończyć jej nie pozwoljła, zastąpił w
tćm małżonkę Jagiełło, obduzając akademią docboJami
z żup solnych,· z oełł i z danin królowi przysługujących,
tudzież prawem pl'ezenty (Jus patronatus) do wszystkich
i,reJatur i Prebend w Krakowjc, samo tylko probostwo' Ś.
_Floriana wyjąw.szą; fundując nakoniec Kollegia 'reologii,
i prawa kanonicznego.
Przyjęła była w prawdzie Litwa ,viarę, jednakże w
ościennej Zmudzi, której lud różni się cokolwiek od Li- .
tewskiego mową i obyczajami, utrzymywało się jeszcze
bałwochwalstwo , .pomimo usilnych zabiegów rycerstwa.
Krzyżackiego o jego wytępienie. Przyjął więc Jagiełło
na siebie sprawowanie urzędu nauczyciela w tćj kraju
stronic, a tego dopełnił z równem jak � Litwie skutkiem,
zaczym Biskupstw8 w Miednikach i 12 kości�lów para
fialnych na Zmudzi fundowanych zostały.
Tego czasu przeniósł Jan Rzeszowski Arcybiskup
Halicki, katedrę swą do Lwowa i objął p�mieszkanie
w domu, �tóry do roku 1844 był Arcybiskupów tych rezydeucy�
Zjawiły się pod· tę porę nieporozumienia między kró
lem a stanem duchownym z powodu, że król nie zawsze·
uznawał ważność wyboru biskupów przez kapituły, ale
częstokroć nominatów ze swego ramienia dyecezyom na
�yłał; z innej strony niektórzy· z duchowieństwa udawali
się do Rzymu po nominacye, 11 z tych przyc�yn stolico
biskupie nieraz wakowały, i gorszące powstawały kłótnie.
W celu szczególniej ich usunięcia wyprawił Wła
dysław vosłów na Sobór· odbywający się w Konstanoyi.
Na tym Soborze wyjednał Arcybiskup Gnieźnie�ski dla
siebie i swych następców tytuł {lryma8a korony Polskiej,
nie do�tateo�nie dotąd przez duchowieństwo polskie UŻD4wa(ly, -lubo że już za panowania �ładysława Łaskono- ·
giego krzyż prymacyalny przed Arcybiskupem Gnieźnień
skim nuszono. - Posłowie. polscy ze stanu świeckiego na
Sobór ten wyprawieni, tak wielkie zjednali sobie znacze
nie, iż prlły odbytej Elekoyi Papieża Marcina V. pospołu
Elektorem Brandeburskim, i W. mistrzem �akonu Ś. Jana
Jero1.oli1J&kiego , 1trat nad Conclavo powierzontł aobio

„
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mieli. Pod koniec zborn, nadał Papież Jagielle l brata
jego Witołdowi, tytuł Geneulnych Wikaryuszów w rze-.
czach doczesnych, nad kościołami Polskiemi, Litewskie mi
i Rusklem i.·
Ilo°ku 1406 fundował Janusz książe Mazowiecki kol
legiatę Warsza·wską. W lat kilka póiniej niedoświadczo-.
nym, dotąd, w dziejach Polski przykładem wymówiło eię
na zjeździe Lęczyckim duchowieństwo Mazowieckie od,
wspólnego z polskim d-ziałania, w przyłożeniu się do.
Subsidium na koszt wojny -przeciw Hussytom uchwalo
nego , a to pod pozorem że poddane- będąc udzielnemu
ksicżęclu , należeó do takićj składki n·ie jest. obow iąznne ;,
czyn ten stał się powodem do zapozwania Ziemowita Ma-'
zowieokiego, aby ?.!ożył przysięgę hołdu i wierności kró
lowi polskiemu , zaczem też chwHne to nieporozumienie
złych nie miało skutków. NJe mało wszak_ż e trapiły .Ja
giełłę pod konieo jego psnowania, zdrożnośoi i błędy
lfussytów Czeskich, o których miał obawQ aby te nie
rozszerzyły się do Polski ,- i z tej to podobno przyczyny
i ón i Witołd wymawiali się od przyjęcia Czeskiej ko
rony, a w roku 1424 ogłosił w Wieluniu pierwszy tego.
ro,b.aju w prawodawstwie polskim dekret contra Uaere
ticos, i Colloquia z niemi w celu przekonania o kacer
stwo
Krakowie. otworzyć k_a zał, na których sa m za
siadłszy, za religiją katolicką. gorliwie przymawiał się.
Zakońc�ył \Vłac1ysław prowadzone z chwałą r�ądy,
l,·ydanym w· Jedlnie roku 1430 przywilejem.� mocą którego
zaręczy.I:. 1) utrzymanie kościołów przy wszystkich ich
swobodach; 2) rozdawnictwo godności duchownych sa
mym tylko rodakom, szlachecki-ego pochodzenia; 3) usu
nięcie na przyszłość nad.awania expektatywy do urzędó,v
kościelnych; 4) całośc funduszów duchownych; 5) uwol
nienie ich od wszelskiej służeb'ności ziemiańskiej.

,v

Od ro k u 14,33. d o ro k u 15.06 •.
Na początku i,anowania Wh\dysława III. odezwały,
się niechęci między duchowieństwem a szlachtą z powodu'.
dziesięcin, które wszakże Synod Piotrkowski skutkiem
przykładnej powolności duchowieństwa. ilekohviek razy.
szło -0 przywróQenie spokojności � kraju snadno zagodził
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Smutniejszemł wypadkami zagroziło w roku 1438
wciskanie się do Polski nauki Hussytów, zwłaszcza gdy ·
niektórzy z panew możniejszych, jako to: Spytko Mel
sztyński, Dersław Rytwiaaiski, i Abraham Zbąszyński�
opiekować się nią jęli; nietyle może ze skłonności ku ka
cerstwu, jako raczej z nieprzyjaźni ku kardynałowi Ole
śnickiemu biskupowi Krakowskie1ilu , który namiestniczą
władzę J,;rólewską w kraju sprawując, wielu z pomiędzy
celnicjs-zych panów w narodzie, zbytnią wyniosłością znie
chęcał.
Zabiegali wsznkże bielrnpi szerzeniu się kftcershva,
zwłaszo�a w Wielkopolszcze, gdzie Andrzej Bryński,
biskup Poznański zebrawszy ludzi zbrojnych, zamek Zbą
szyńskiego obległ; i pnr.echowującyeb się w nim k.azno
dziejów Husyckich w niewolą Zllbrawszy' jednym zama
chem przeciął dalsze ich przeciwko wierze Świętej zabiegi.
W rokn 1448 dane było pozwolenie dla 'dyecezyów
Gnieznieńskiej, Krakowskiej, Lwo,yskiej i Wileńskiej, od
bycia w k.raju wielkiego Jubileus1.iu (na który udować się
�ależało do Rzymu) pod tym wszakże obowiązkiem, że
każdy odpustu tego dostąpić pragnący miał połowę ko
sztu na podróż'llo Rzymu potrnebnego w części na wy
prawę przeciw Turkom, w części na· wyposażenie ubo- .
gioh panienek, i na restauracyą kościołów, do powszechnej złożyć karbony.
Wszczęty między Zbigniewem kardynałem,. a Pry
. ,masem spór o precedcncyą w znsia<lan\u na obradach naro
dowych i w odl'lywaniu obrzędów koronacyi, rozstrzygnięty
.�wstał na sejmie Piotrkowskim r. 1452 w sposobie zape. wniającym pierwsze11shvo Prymasowi przy koronacyi, a
alternatę I z kardynałami w przodkowaniu w Senacie. rrzy
łożył się szczególniej do załatwienia tych nieporożumień
między książętami kościoła polskiego , Ś. Jan Kapistran,
w przccbodzie swym z Czech do Węgier w• Krakowie ·
bawiący. z wdzięczności ku . niemu wystawił. kardynał
Zbigniew pierwszy w .Rolszcze klasztor Bernardynów, do
których zgromadzenia ś. Jan należał, a w krótce potem
fundowała drugi Anna, księżna Ma�ow:iecka w -W.ar
fizawie.
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W raku 1454 oflarownło duchowieństwo polskie po
łowę swych dooho�ów, a w trzech diccezyacb i śrebra
kościelne na koszt wyprawy prz�ciw Krzyżakom, zbliżo
nej potrzebą utrzymania się przy posiadaniu Prus które
poddały się były ko onie polskiej.
Pokój zawarty w Toruniu r: 1466 który wojnie tej
koniec położył, wrócił Polszóze w raz z Pomorz.em die-.
cezyą Chełmiń�ką; a przydał Warmińską.
W: roku 150 l uchylony został �wyczaj chrzczenia
na nowo Rusin-ów przystępujących do unii. z kościołem
katolickim.
Od r oku 1506 d o r oku 1573.
Statut Alexandra Jagiellona który stał się podstawą
prawa politycznego i cywilnego w· Polszcze, posłuiyl
BZOzcgolniej 'do trwałego urządzenia stosunków stanu du
chownet{o z ogółem narodu, przez zatwierdzenie tych.
trzech głównych zasad:
1) ż.e przystęp do wyższych prelatur samej szln�hcie.
polskiej zostaje zawarowany; 2) że wywoływanie spraw
d uchownycb do sądów świeckich, a świec kJ eh przed s1tdY
duchowne znosi się; 3) że pos�ukiwanie w Rzymie go
dnościów kościelnych. do prezenty króla lub szlachty oa-..
leżących, pod karami na osobie i majątku zabronione zo
staje. - Wyrzucono prz.ytem ze zbioru prawa Magdebur
łlkiego, którym rządziły się miasta, 14 artykułów moral
ności chrześcijańskiej przeciwnych.
Król Ałexander wyjednał też u Stolicy -Apostolskiej
uwolnienie ludu polskiego od postu w dzień· środQwy.
Miejsce pierwsze, senatowi duchownemu na sejmach za
pewnił •. Nader potrzebnem było to obwarowanie praw i
swobód s.tanu duchownego w P.olszoze, albowietn :i-.bliżał
się czas, gdy niiał być naraż�ny na ciężkie zapasy � ka...
cerstwem cisnącym się do kraju_. Jut, sąsind jego naj
bliższy, zakon Krzyżack,i , przystąpił był, do błędów lu
terskich; za jego przykładem posz�o miasto Gdańsk. - ,
Wypadek ten spowodował- Zygmu-ota I. do wydania w r.
1523, Edyktu zabraniającego pąd karą śmierci i konfiskat't
)Dajątku, opowbdanie nauki lutra i drukowanie jej pisll). w całej Polazoze, P-rzyszły w pomoc temii roz_porz'l�z'enia
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nclnnlone na ,;ynoclach w ł,ęczycy l w Gnie,rnie,· ustawy
w nrnc�ach obyczajowych, a zwłaszcza oo do małżeń
stwa osób duchownych, które znnjdowało w kraju zwo
lenników. Na tćm drogim Synodzie objawił Prymas
Dzierżgowski pomysł o pl·zywoł8niu do Polski towarzy
f!twa XX. Jezuitów , ja.ko silnej tarczy od natarczywości
' ·
kacerstwn.
Usunął nskonieo Zygmunt wszelkie nieporozumie.nia
i 'wątpliwości \V rzeczach kościoła narodowego przez wy
dane urząd7,enie , które otwierało Folakom przystęp do
niektórych klasztorów dla cudzoziemców fondowanych, a
w wybor7,e Opatów· klaustralnych alternatę między roda
kami i obcemi stanowiło; tudzież przez. zawarty z sto.licą
All08tolską l{onkordat, mocą którego rozdawnictwo wa
kansów kościelnych , należeć miało do nominacyl Papież
kiei w jednćj, do nominacyi biskupów i kapituł w drugiej
roku połowie. -*)
Troskliwe z3biegi Zygmunta o żasłonięcie Polski od
zarazy kacerstwa, nie zdołały· w·sŻakżc oprzeć się tej
przemocy którą błędy Luterskie, Ariańskie i K1&lwińskie
na umysłach nicflfornych i na sercach· niestałych sprawo
wały; i wspomnieć pr7,ycbodz1 ze smutkiem, że przystąpił
do nich bisKbp Zmudzki, a w niższem ducho,vieństwie
przyjmowało je osób niemało.
, Otwierały się jej nawet domy niektórych. pólskich
panów. Znalazła naprzód przytułek u Wojewó�ki bur
mistrza Krakowskiego, później opiekę u dziedz1ców Pin
mrnwa, Kein, Niedzwiedzia, Iwanowic, Stobnioy -, a w ro
dzinie Zborowskich, Stadnickich, Lasockich, Górków, O
strorogów i Radziwiłłów zwolenników· i obrońców.
W tem stanie zastał Zygmunt August spra,yę reli
gij gdy na tronie. polskim zasiadł; i od razu poznać mógł
jakiej wziętości u szlachty nabyły błędy kacerskie ,' .gdy
w pierwszej na sejmie Piotrko,vskim roku 1550 przypa
dłćj do rozsądzenia sprawie . Orzecbow!:\kiego kanonika
Przemyskiego, o· wstąpienie w stan małżeński obwinio
nego/ wielu Senator6w świeckich a cały stan rycerski za
�) Nominacya na Biskupstwa Jui. w tedy zapełnie :uleżała od
kri1Ia.
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oskarzonym obstało. Lecz nic tylk"'O domagano się na tem
sejmie uwolnienia księży od bezżeństwa, ale też zapro
wad�enia Liturgii w języku polskim, i rozdawania kom
munij pod dwiema osobami; o czćm wszystkim gdy sej m
stanowić nie mogł, rzecz tę do Synodu odesłał.
Takie ujmowanie się szlachty za · kacerzami było
przyczyną, że gdy nieco potem Mikołftj Olesnicki dziedzio
Pińczowa z. tamecznego kościoła XX. Paulinów wypędził,
i naukę Aryańską w nim opowiadać pozwolił , Zygmunt
August nieśmiał wymierzyć na niego knry statutem .na
odszczepieńcó,v 11rze,isanej i na czczem pogrożeniu po
przestać musiał.
. Przy takim zwolnieniu powagi królewskiej w cze
.czach duchownych, zwołał Prymas DzierźgowMki Synod
do Piotrkowa w roku 155 J. 'l,u µozony IJozyusz biskup
Warmiński ułożył prawidła, według których biskupi bro
nić mieli wiary, i temować szerzenie sfę kacerstwa, a nif
bawcm hersztowie jego w Polszcze przed sądy duchowne
pozwani, ulegli karom knnonicznem. 're wszakże nie były
dość .g·roźncmi aby wstrzymały szerzenie się błędów,
�właszoza gdy króJ pozwolił Socynowi i innym herezyar
chow wstępu do Polski.
Dały się też niebawem ucznó krajowi skutki takiej
powplności, gdy na sejmie zwołanym do Piotrkowa roku
1552, w celu naradzania się nad obroną Województwa
·Bracławskiego zajechanego prze� Tatarów i Wołochów,
st�ny nie Q potrzebach ojczyzny, ale o sprawie· tlyssy
dentó,v rozprawiały.
Wzrastało więc w Polszóze kacerstwo,- mnożyły się
zbory Akatolikó,v i Aryanó,v, a szerzyło si� w kraju_
mniemanie, · że król potajemnie t1przyja jakiejś reformie
w religij.
W tern grożącein nlebezpieczenshvie zesłał Pa�ieiJ
Paweł IV. Nuncyusza Lip,omaniego do Polski, któremu
udało się przełamać obojętność króla w I,>rzedmiocie wy
znania; do cz,e,go przyczyniło sic; podobno nie małe za
burzenie- sejmu Warszawskiego w roku 1557 przez dys":"'
sydentów zrządzone z którego· wynikło, że snadne w ów
��as zajęcie Inflant w�trz.yauu1e �o.stolo, które � powodt&
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takleico opóź�ienla wielkich potem d9znało trudności, l
wyma�ało wysileń i nakładów znacznych.
Poznawać więc zaczął król, ·że w rar,. z odszcze
pieństwern wciskał się nieład do kraju , który działanie
rządu varalizuje, i niebezpieczeństwem sprawie powszccbnćj zagraża.
Nastały· tćż między dyssydentami spory, kt6re spo
kojność _powszechną mięszały. Z tych więc. jak i;.ię zdaje
przyczyn prnyjęte zostały na sejmie Parozowskim w roku
1564 bez wielkiego oporu. Ustawy Soboru Trydcnckie
g,o, w du hu i na poparcie których król wydał Edykta
dążące do przytłumienia bcrezyi.
Przyczynili się wiele do tego .Kardynał Hozyusz.
biskup Warmiński, i kosdjutor a potem następca jego,
dziejopis Kromer. Oni też w roku 1565 sprowadzi11 do
Brunsbergu stÓlioy diecezyi Warmińskiej XX. Jezuitów,
dając tem sposobem wstęp do Eolski zgromadzeniu, które
zastawiło
się silnie i skutecznie różnowiercom.
.
·od roku 1573 d o ro k u 1600.
Stronnictwo dyssydentów zawiedzione w nadziei że
znajd:i:.ie w królu powolne narzędzie do wykonania swych
zamiaró,v, podwoiło usiłowań po jego śmierci ku wymo
żeniu na obrać się mającym następcy przyzwoleń sprzy
jających berezyi, i w tćm to celu domagało się naprzód
na sejmie konwokacyjnym, aby władza FrymB1owi woza1:,ie bezkrólewia służąca, przeniesiona była na marszałka
koronnego; a gdy zabiegi te niewzięły skutku, wichrŻyła
na sejmie elekcyjnym; lecz i tu roztropne postępowanie
Nunoyusza Kommendoniego i posłów Francuzkich, umiało·
uwolnić króla Henryka od zoprzysiężenia paktów dogo
dnych różnowiercom. Jedyna swoboda którą pozyskali,
było przyrzeczenie uttzymania spokojności .z dyssydentami.
Ponowione były te zabiegi ale 'z równie małym skut�
kiem przy Elekcyi Stefana Batorego; tyle wszakże znaj
dowali różnowiercy wpływu na zjazdach .Sena!u i na
Sejmach, że wyprMvę -przeciw zbuntowanym Gda'ńszcza
nom zwlec i osłabić potrafili, a tćm sposobem omal że
nienarazili . monarchii polskićj na utratę' Prus. - To postę
powatłie W,:t24akże, znie,.;h�cilo im króla i wi�kszośó uą...
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rodu, zao1;ym Synoi! ?.wołany do Piotrkowa roku 1577 w
celu og·łoszenia uchwał Soboru Trydenckiego , żadnej w
tem nie dgznał pr,:eszkody.
Większe trudności zaszły na sejmie w roku 1585
co do kompo;r,ycyi między stanem duchownym i świeckim_
w rzeczach polityc�mych, gdyż rzecz ta nie samych tylko
dyssydentów obchodziła. Ponowiły się podobne przy usta
nowienfo Akademij Wileńskiej, którą gdy król XX. Jezu
itom niecodawniej do Wilna przez biskupa Waleriana
sprowadzonym w zarząd chuiał oddać, prawic wł11snorę
cznie diplom erekcyi pic_czętować musiał, gdyż k:rncler1.
Wolłowicz wyznani,, ruskiego, od przyłożenia na nim
pieczęci wymawiał, się.
Jak wielka była gorliwość króla Stefana o dobro
religij, wyjawia się prnedewszystkim z tąd,, żr. .zyskanych
w wyprawie przeciw Rossyi korzyści doraźnie odstąpił,
gdy Car Iwa_!} dla. odwrócenia grożącego niebezpieczeti
stwa oświadczył się z chęcią pojednania się 7, kościołem
Rzymskim. Toż w wyprawie do Inflant, gd7,ie wiarę ka
tolicką przywrócił, i na nowo dyece�yą Rygską fundował,
przeznaczając biskupowi rezydcncyą w Wendzie. Uczony
Solikowski później ·na Arcybiskupią stolicę do Lwowa
przeniesiony, był pierwszym tej odnowionej dyecczyi In
flanckiej 07,yli Weodeńskićj pasterzem.
Taka gorliwość króla - naraziła wszakże jeg.o osobę
na niebezpieństwo, w spisku uknowanym przez Zborow
skich, którŻy owego czasu dyssydentom przodkowa'li. Pod koniec panowania· Batorego l')Ojawili �ię· na no
wo w Polszcze Aryanie, _ośmieJcni do powrotu zaręczoffą
różnowiercom spokojnością, a jak niegdyś w Pinczowie
tal{· teraz w Rakowie główną swą osadę założyli.
Wprowadzony do Polski tryb wyboru króló,v sprzy
jał w ogóle wichrzycielom spokojności powszechnej, a na
darznjąoa się po raz trzeci Elekcya w krótkim lat perjodzie,
nastręczała sposobność różnowiercom do popierania swoich
�amysłów,. w wytargowaniu na Elekcie jak naj�iększych
swobórł i przywilejów.
Aliści powołanie Zygmunta III. na tron polski nie
pomału zmięsz8łO ich nadzieje, gdyż król ten zaraz D8
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�ejm'ie koronaoyi w roku I 588 odbytym, wszystkie prawa
kościoła narodowego sankcyonował. Na ·zasadzie tyoh u
chw:ał seimowych, .zabronił Synód w Gnieznie roku 1589
z,g-romad:wny, dyssydentom wolnego w miastach królew
skich nabożeństwa i szkó.ł utrzymywania, zaczem też ka
mienicę Bróg zwaną w której Zygm�nt August i �atory
rÓY.nowiercom obrzędy swe pośród kraju stolicy odbywać
pozwolili, roku 15 90 pospólstwo Krakowskie spaliło, s
w Toruniu i w Gdańsku temczasowo po jednym kościele
katoilckim otworzono.
Pocieszającym · też było widokiem i godłem dobrej
wróżbf, że niebawem to jest roku 1595 pojednanie się
zna<l�nej części ods�czepieńoów ruskich ze· stolicą Apo
stolską nastąpiło , i ocl tej to epc:»ki właściwie, łączą się
dzieje kościoła ruskiego i polskiego w jeden ogół, a hi
storyjs· ruskiego „duchowieństwa wchodzi w poczet rzeczy
narodowych, którym dotąd była obcą.
Jeśli- bowiem przyjmie się za pra\VfJę (co niektórzy '
twierdzą) że· kościoł ni�szej Rusi to jest Halicki, do
trwał pod zarządem osobnych mepropolitów w związku z
kościołem Rzymskim do ko11ca 13go wieku, jest niemniej
nec-zą · udowodnion-ą, że · gdy Kuimierz Wielki księztwo
Halickie w p·osisd,rn.i6 obej�ował, zastał tam· Byzmę ogrun
to waną, do której i1ry;ystąpił był nawet ostatni .k.siąże Bo
lesław 'rrojdenowicz lubo z domu Piastów Ma1.owieckioh
poohofaący, który dopiero z osmowy Władysława-- Łokietka wrócił do wyznania Ksto_lickiego.
W tern odszczepieństwie trwał kościół" Hnlicki do
t,zasu Sob.oru FlQrenckiego, to· jest do roku 1437 na któ
ry zjechał z Rusi polskiej Metropolita. Izydor unią pod
pisał i w nagrodę · godnosć Kardynała i tytuł. Patryarchy
Cnroe;rodzkiego pozyskał, w Kijowi.e zaś unicki Metropolita Grie.g·oż II. był postanowiony.
Aliści stało ,się, że jak Ituś, wyższa czyli Żadniepr
ska z Metro�oJitą swym stolicę w mieście Moskwie ma
jącym, do unij tej nie przystąpiła, tak też Ruś niższa to
jest Halfoko-Kijowska czyli Polska, 'Od niej około roku .
1520 za rządów Metropolity Jonasa II. i Ni.sona unickiego
Petryarchy odpadła, p9'ddając się pod władzę Metropolity
-'
11
D�ieje. Król, Polik, TÓm 'u.
·
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który sprawował ko�oioł wyższćj Rusi pod z'\vierzchności ti
Jłatryarchy GrecKiego rezydującego w Carogrodzie.
W tym stanie od.s7,czepie11stwa od stolicy ApostoJskiej
trwał kościoł Halicko-Kijowski do roku 1595, a uchę
eony do .śmiałości przykładem różnowierców, któremi na
pełniła się była Polska za panowania Zygmunta Augusta,
domag·ał się swobód najobszerniejszych co dor własności
ce�kiewnej i cxempoyi od 'sądów świeckich, jako też miej
sca w senacie PoJskim dla biskupów swojego wyznania.
W tem stało się, że wy2"nany �e Stambułu Patryar- ·
cha Grecki scbroniws�y s,ię - do Polski, takiemi zdzier
stwami ducbowiełlstwa Ruskie uciskać JJo.czął, iż te nie
mogąc znieść dalćj A"rabieży swych dochodów, na zwo
łanym do Brzesoia Litewskiego w roku 1590 Synod�ie,
jednomyślnie postanowiło, 1,owrócić do unij ·z kościołem
Rzymskim,
Uchwały te Synodu Brzeskiego przyjęte zostały na
,;jftzdacb duchowieństwa i s7,lachty Ruskiej w Lublinie j
we Lwowie , tud7,ież n& Synodzie powtórnie do Brześcia
roku 1595 za uniwersałami Zyg·munta III. �wołanym, i
w obecności de]c,g·owanych od króla w harakterne posel
skim Prymasa i trzech hiskąpów łacińskich odbytym.
Wyprawieni z tego Syno'd1t do Rzymu w ce]u do
pr11szania się ponowienia.- unij biskupi . Hypncy Pociej i
Cyrill Terlecki, zyskali naprzód od króJa ogóJne zatwier
dzenie pr7,ywilejów zdnwna 15ościołowi · ruskiemu słu7.ą
oych; a dnia 23. Grudnia 1595 roku zaprzysięgli uqiją
Rusi z stolicą Apostolską w kościele Watykańskim.
Zdawało się być więc Uk(?11czonem dzieło pojednania,
gdy w przód nawet niżeli wracający z Rzymu biskupi
sprawę ze swego poselstwa zdali , stronnictwo unij nie, przyjazne, któ9:m .kierował książe Konstl.rnty Ostrogski
prżez Bl\łabanft. biskupa Lwowskiego i Kopystyńskicgo
biskupa Przemyskiego, niechęe--swą ku związkowi z Rzy
mem oświadc.zyło. Gdy zaś głos ich na Synodzie w roku
1596 do Brześcia zwołanym nie był słuchany, 11oważyli
się Synod ten wykląć, i zwierzchność w hierarchij ko
ścioła ruskiego sobie przywłaszczyć.
Nawzajem Synod pomijając zupełnie ,stroniących od
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niego biskup,j,V, akt Unij urociysc1C ogłosić kazał, i D8
obwieszczenie onego uniwersały od króla pozyskał.
W tem to stanie były rzeczy gdy książe Ostrogski
·równie niepomny na obowiązki obywatela , jak był fann
ty1.mem �aślepiony, dał nieznany dotąd w' Polszcze przy
kład. wojny domowćj o religiją, poduszczając hetmana
Kozackiego aby bunt podniósł, dobra biskupów ruskich
�ajeebał, i cerkwie unitów rabował. - Ukrócił w waw
dzie bunt ten hetman Żółkiewski a schwytany Ataman
J{ozscki Nalewaj ko przypłacił go śmiercią sromotną; je
dnakie do c,rnsu tyl'k'o przywrócona została spokojność. ·
Rzucone albowiem było zurzewie podejrzenia i niechęci
ku Polszcze między lud ruski, i te już nie przygasło,
ale tlało ukryte do chwili, gdy z niego okropny powstał
w kraju pożar, lmntów kozackich.
\Vidząc upadłe 7, tej strony nadzieje ksią:T.e Ostrog
ski poszukał sojusznikó,v między tłyssydentami sekt ewan
gelickich, i na z\vołanym do Wilna w roku 1599 �j,ez
dzie ich pasto_rów, kąjnrzyć zaczął potworoy 1 związek
berez.yi � syzmą, ofiarując wci-elenie Akatolików do kościoła grecko nieunickiego..
Ali�ci spisany �o temu akt, od:esłany zostawszy do
Carogrodu po zatwiardzenie Patrynrcby tam.że bez śladu
zaginął.
Rozpoczął więc walkę na piśmie, l mnóstwo wys:do
z drukarni Ostrogskiej, d.zieł uwłaczających powadzę ko
ścioła Katolickiego. Te z rozkazu króla palono, i byó
mo�e iż niektó-re przytćm ucierpiały biblioteki. _ Lecz
mylne jest mniemanie przez kilku nowotnych autorów
ra�szćrnane, jak�by pawszechne onego czasu pustoszenie
księgozbiorów nastąpiło, przy c.zem dzieła ważne zni
szczone być miały, i dzlałal'ność drukarniów upadła; jak
albowiem kłótnie teolog·iozne . nie rokowały znakomitych
zjawisk w literaturze, tak też wiek Zygmunta III. ·nie"."
był naukom ·przyjazny. Wątpić więc należy, aby jakie
celniejsze lub nawet użyteczne p\sma owego ozasu zaginęły.
Z swej strony podwajał metropolita Michał Rahozy
usiłowań ka ustaleniu unij.· Tym samym torem szedł na
stępoa jego Bipncr Pociej 1 który w1jednał naprzód wy11 t�

164
wołanie . z kraju Nioefora ProtosygieJn Patryarcby Grec
kiego, wichrzącego na Rusi, gdzie tytuł Exnrchy przy
bierał; _dalej Meleoiusza Patryarcbę Alexaiidryjskieg·o upo
minnjąoeg·o Unitów· do odstąpienia od związku z Rzymem
przekonywał, .że nauka jego tchnie jawnie kacerstwem
luterskim; nakoniec wytoczony przez posłów Kijowskich
i Wołyńskich przed sąd sejmowy' w roku 1600 proces .o
zaprowadzenie nowości w obrządku ruskim, uro.ozyścic
wygrał.
Zygmunt III. wspierał usilnie te prace Metropolity,
tak z przyc)lylności ku religij, jako te7- w widokach mą
drćj polityki, albowiem utrzymanie unij w ziemiach ru
skich było dla Polski prnedmiotem największej wagi,
gdyż od niej zawisła uleg·łość ruskiego narodu, który
niemal połowę ludności państwa polskiego_ stanowił.
Od roka 1600 d o ro k u 1674.
Wypadek � wytoczonej przed s_ejm sprawie ten miał
skutek' iż szlachta wojewód·ztw ruskich 'powziąwszy
zdrowsze o rzeczach wyznania swojego wyobrażenie,
przechylać .się zaczęła na stronę unij, i OŚ\viadczyła g·o
towość do 11rzyjęcia kalendnrza łacińskiego, który był
niejako godłem związku � kościołem Rzymskim. Aliści
zachwiana niebawem w zdaniu obłędncmi naukami ducho
wieństwa dyzunickiego, juz na sejmie roku U09 wymo
gła uszczuplenie funduszów r.erkwiÓ 'f unickich i ściśnie
nie władzy ich Metropolity..
Taką zmienność w zdaniu przypisywano przedewszy
stkim wpływowi Bazylianów, którzy mając w zawiady
waniu swym szkoły, i licząc w swym gronie co było w
narodzie ruskim najoświeceńszego, szerzyli nad nim nie
małą przewagę. Przedsięwzięto zatym reformę ich za
konu, i nadano mu trybem Kongregacyów łacińskich Ge
nerała, pod tytułem Proto-Arcbyman,Jr, ty.
Reforma ta musiała być 7.aiste ciosem boleśnym dla .
nieprzyjaciół _unij, gdy zabiegaj ąc wcześnie 'jej skutkom,
Bazylianów Kijowskich przez wysadzonych na to Koza
ków Ukraińskich wymordows1i , a złożywszy ·pod opieką
Kun.aszewicza Hetmana Zapęrozkiego jakby 8obor w ,cer
kwi Peczerskiej, wyświęcenie Mctr�polity, Arcybiskupa i
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.eztćrech biskupów clyzunickicb, w roku 1620 do skutka
doprowsdzili.
Już więc �utworzona była bierarchija duchowna an
titmiacka 1 a z uią urząd-zona syzma na stałej podstawie.
Poszły w ślad gwałty i mordy, i niebawem zginął. w Wi
tepsku, z ręlg_,odszozepieńców, błogosławiony Jozafat Kun
cewicz, Arcybiskup Połocki.
Aliści miał onęgo czasu rząd Polski dość jeszcze
siły do ukarania występnych,, a ssm czyn morderczy taką
sromotą okrył dyzunitów, i� wielu Panow i Szlachty od
stąpiło ich stronoic�wa. Uchylił się nawet od niego Smo
trycki, w Kijowic na Arcybiskupa Połockiego wyświęco
uy, główny Scyssyi podżeg·acz, i katechi.z,mu sysmatyo„
kiego wyda\Vca.
Lecz pojmany w Kijowie i w cerkwi Peozcrskiej
jako apostata sądzony, zaledwo że życiem wstec�neg,<o
kroku nie przypłacił.
Że zaś miał wielką powagę i wziętość u dyzunitów
gwałt ten na osobie jego popełniony, przyczynił się -.iie
pomału, do zachwiania najzaciętszych.
Sam więc z bieg wypadków nieprzewidzianych , do
poma,gał do o�łabjenia syzmy' które w rzeczy samej_ dało
się z tąd poz"M że z włssneg·o popędu w celu pojedna
wczy� i na zjezdzie odbytym w roku 16�9 we ,lJwowię7
niejako do unij z ruskiemi różnowiercami przyszło.
'> Piękne te zawiązk i zgody, stargała wszakże śmierć.
�ygmunta 111. Wła�ysław królewicz w obawje aby go
nie m.iąęła Polska korona, ubiegał się o popularność, bez
w�ględu na. osoby i Ich zdanię, zaczem w przyjaźne z;
dyzunitami wchodził związki, i kozakom nawet pobłażał
i pochlebiał; a tak polł,rzepił ęyzmę schylającą się do
wpadku. Korzystał z tyf5'h zabiegów Metropolita dyzu11icki Mohyła syn Wojewody Wołoskiego, dla wyjednania
na ąejmie elekcyjnym dogodnych tlla swego kościoła '!a1:"Unkó.w, i te W rzeczy samej na kb!!!_IDissyi W ktÓr.ej 'kró
lewicz przodkował, nad mial'ę rozszerzone, bo istotnie
syzmy uprawniające , ·i opiekę uądu .zaręczające , pozy
eik3ł. Alcści protestował p��eciw temu S.enat duchowny i
1
świecki' a tak dzieło tej kommissyi zostało Zł)Wieszo.n.e,.
oczekująo co w niem wyrzeóze Stolica A._I>Cłstolsk�.
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Gdy zaś w Rzymie odrzucone zostało bezwarunkowo,
chwycił sję król polityki dwuznacznej pocblebiaj!ło na
· przemian unij' i syzmie, . i tem trybem rzecz tę do końca
panowania swojeg·o w niepewności i zawieszeniu ątrzy
mywał, ozem w prawdzie wyjednał przemijającą dla kra
ju· spokojności1 lecz nast'ępcy swemu i narodowi, zbyt
ciężkie w puśoiznie zostawił do dźwigania brzemie; były
albowiem w śprawie dyzunitów gotowe żywioły wojny
ąomowej , · bo ona miała w Kozakach Ukraińs'kich siłę
zbrojną przysposobioną do · popierania orężem widoków
swojego duchowieństwa.
Jakoż gdy Chmielnicki b-unt przeciw Polszcze o
skrzywdzone prawa ludu· Ukrait1skieg·o podniósł, dążność
jego w tej sprawie nosiła na sobie cechę relig·ijnego celu.
Domagał się ón w prawdzie wolności dla Ko�rnków, ale
zarazem utrzymania syzmy w trzech Wojewótlztwaoh, i
miejsca w Senacie dla dyzunickiego Metropolity, a doma
gań tych przybywało w miarę , że powodziło mu się ,v
bojo. Z tąd: też wynikło, że gdy 11godę w Zborowic z
królem Janem Kazimierzem zawierał , nie poprzestał już
na pierwszych warunkach, ale �sstrzegł przywrócenie da
wncg·o kościoła Greckieg·o (to jest ·syzmy) we wszystkich
Województw�h języka Ruskiega, i wypędzenie z nich
Szlachty Unickiej. Podobne warunki dyktował przy ugo
dzie Białocerkiewskiej, a w opisach traktatu Hadziackiego
następca jeg·o He�man Wychowski warował , że oprócz
kościoła łaciliskiego, i Grecko nieunickieg·e, nie ma być
innego w Polszcze. Trakfat ten zdawał się więc kłaść
koniec unij, zwłaszcza gdy został na sejmie roku 1659
zahvierdzooy, i w księg·ę praw umieszczony. - Aliści zer
wali go sami Kozacy, a gdy los wojny, już im niesprzy
jał, i widzieli jak Polska od miliona nieprzyjaciół nspa
dniets, wyraźnym cudem ocalała, jak przymierze z Hanem
Tatar8kim było zawodnem, sojusze z Turcyą obłudne, po
moc Rossyi uciążliwa, gdy nakonicc c2;ęść ludu Kozac
kiego pod Rossyjskie a druga pod Tureckie panowanie ·
przes�} y, ucichły te spory, i tak dalece zmniejszłtła po
tęga dyzunitów, że pobożny .Jan Kazimierz móg·ł wykre
ślić ze zbwru praw krajowych uciążliwe pakta Zborow
skie i Hadziackie, które w niepogoilnej .chwili ze szkod it
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unij podpisał. - W wieku o którym fu jest mowa, to jest
v.n panowania trzech królów Szwedzkich zasi�dających po
kolei na tronie polskim, zngęszozone w kraju pod Zyg
muntem Augustem, a tolerancyą przez Batorego dozwoloną
wzmocnione sekty Akatolickie, wichrzyłr z swej strony
w Polszcze, zawsze gotowe poświęcić dobro ojczyzny,
fanatyzmowi religijnemu. Tym to duchem wchodzili Lu
trzy w związek z nieunitarni na zjeźd:6ie Wileńskim roku
I 599, i podobny temu zawierali tak zwani bracia Czescy
z Kalwinami w Ostrorogu; tym duchem przystąpili Aka
tolicy do rokoszu podniesionego w roku 1606 przez Ze
brzydowskiego. Księży Jezuitów z Gda11ska i Torunia
przemocą rugo.wali, 1,otwarzami pismami czernili· ducho.
wieństwo katolickie; w ·dyecezyi Warmińskiej tolerancyą,
a w prowincyi Pruskiej wstęp do ul'zędów ziemskieh
gwałtownemi śro_dkami zapewniali sobie; na sejmach op
vonująo pozbawili Zygmunta ·111. potrzebnych posiłków
ku odzyskaniu z lutrzałych Inflant, aż· nakonieo wiążąć
się otwarcie z Gustawe.m królem Szwedzkim dopomogli
nieprzyjacielowi do uaj,echania ojczyzny. ·zdołał w pra
wdzie Zygmunt III. doprowadzić rzeczy du tego stop,nia..,
.że wypowiedzjana została tolerancya Zwinglianom, Ana
bnptystom, Aryanom i w pewnym względzie Kalwinom,, i
że nawet w prowincyi .Pruskiej odsądzono ich od praw i
swobó� obywatelskich, zo�tawując te jedynie tyl�o lu
uziom wyznania Augsburskiego; jednakże wpływ Akato..,.
Jikó,v do· spraw krajowych nie przestaw11ł być nader szko
dliwym, zwłaszcza w tem wszy�tkim co ściągało się do
vrzywilejów kościoła katolickiego, Oni to wyjednali na
sejmach ·p�awo nakazujące nowo mianowanym biskupom,
aby należne w myśl konkordatu stolicy· Apostolskiej Anna
ty, do skal'bu krajoweg·o skłndali , aby proces o dzieąię
ciny z dóbr szlacheckich do og·ólnej sprawy kompozycr,i
(Cmpositio inter status), to jest pod zawyro�owanie po
lubowne w przedmiotach dotyczączących n�by'fania dóbr
ziemskich przez osQby duchowne, dziesięcin, wolności
poddn�ych w dobrach duchownych, połączenia OpaQtW �
Biskupstwa,;ni, for1,1m dla księży 'Y sprawach cywilnych_ i
krymioalo·ych, elekcri Op_atów� wy�b-owywania dzieci szla
checkich i w· innych stosunkach .maJcttkowych i Oijobistycb,

„
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gdzie zachodzić mogły kgllizye ze ś wieckieml odsyłan�
były. Tudzież określenie do lat dziesięciu przedawnienia
w upomi,naniu �ię o krzywdy w majątku kościelhym zrzą
dzone. Scieśnienie prawa appellacyi do Rzymu. - P.ocią
gnieoie dóbr, duchownych do cięzarów powszechnych, i
poddanie ' gruntów kościelnych w -sprawach granicznych
_p od zan�yrokowanie dziedziców włości, - Opier�ły się w
�rawdzie Synody diecezyalne takiemu uwłaczaniu przy
wilejem stanu duchowneg·o, jednakże nie zawsze z pó
Żądanym sutkiem, za.czym kończyła się najczęściej obrona
na czczych ł'rotestacyacb.
Polityka Władysława IV. objawiająca się w pobła
żaniu dyzµnitom, ośmieliła i �n ne sekty jedynie tylko cier
piane, do roszczenia niesłusznych domagań, a te które
były wywołane, do szukania śrndkÓ\v vrócenia do kraju •.
-Skoro zaś na trudność jaką napotykały odgrażały się
protekcyą Szwccyi, i pomocą związku niemieckich dyssy
dentów. W takich sojttszuikach zaufani, poważyli się
Akatolicy na sejmie Elekcyjnym Władysława wystąpić
zbrojno w liczbie' pięciu tysięcy; a zaiste silnemi być
musieli, gdy w jednej części integrnlnćj państwa polskie
go to jest w prowincyi Pruskiej, nie oni cierpianymi lecz
ktttolicy tolerowani tylko byli.
Utr7,ymywali się nawet .A'.ryanie w Rakowie do roku
163S gdy im z tamtąd ustąpić kazano i szkoły ich i dru
karnią zamknięto, Tegoż czasu odebrano dyssydentom
używanie praw obywatelskich w księztwie Mazowieckim,
na mocy szczeg·óJncgo tej pro.wincyi statutu.
Król Władysław usiłował pojednać Akntolików .z ko
ściołem łaoińskim i tern końcem ohrarfy pod na.zwiskiem
ro.zmowy przyjacielskiej ( Colloquium. cliaritatim,m) ro ku
1645 w 1,orq.niu rozpocząć zalecił; te wszakże skoń
czyły się on płonnych sprzeczkach.
Z większą dla kraju kor�yści:t, zaprowadził w roku
1640 do Polski zgromadze·nie księży Pijarów, które gdy
w wieku następującym ster edukacyi publi'cznej objęło�
wywiązało się świetnie z położonego w niem zaufania,
dźwigając z nieład.u szkoły i dając naukom cel użyteczny,
o4 którego znacznie odbieg-ły byłf. Zbliżała się wszakże
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chwila gdy to królest,,vo polskie które Miec1.:ysłnw na pod
stawie katolicyzmu ugruntował a Chrobry pod zasłoną
kościoła rozszerzył, uwolnione być miał_o od zarazy ka
cerstwa 'koleją czasu i samym zbiegiem wypadków·.
Widoczne ślady osłabienia dyssydentó,v uczuć się
dały na sejmie który wybór Jann Kazimierza utwierdził,
gdyż ,dziesięć tylko znalazło się na _akcie Elekcyi podpi
sów, przeciw zwykłej. salwie praw kościoła ·katolickiego,
która bywała zawsze ue,lem protestacyi ze strony dyssydenckiej.
l{orzystano więc· n a sejmie w roku 1661 odbytym,
z takiego ich zniemocnienia do' wywołania ostatecznie
Aryanów � Polski. -Najskutecznićj wszakże do przytłu
mienia \V kraju tem herezyi posłużyły te środki w któ
rych Akatolicy widzieli niewątpliwą rękojmią dżwigntenia.
sfę do naj,wyższej powagi, to jest połączenie się ich �
królem Szwedzkim, albowiem zniechęciło ku nim naród
zdradzieckie przymierze z nieprzyj1rniclem ojczyzny i sft
mi poznawszy podłość takiego czynu z obojętnili dla
sp.rawy szukającej pomocy w przeniewietzeniu się obo
wiązkom obywatelskim. Zaczem wiele rodzin wróciło· na
łono kościoła katolickiego,
W tćm to czasie Papićż Alexander VII. wywdzię
czając się naro4owi w osobie jego władcy za stateczną
O Aprawę religii g'orliWOŚĆ, nadał krÓJÓ·m polskim tytuł
prawowiernych (ortlwdoa:i).
Królowie � rodziny WazÓ\V wiele uczynili funda
cyów z kor1iyŚcią kościoła. - Zygmunt Ul. eryg·ownł roku
16 � uiecezyą Smoleńską i .miejsce w Senacie biskupom
jej po Wendeńskicb ,przeznaczył. Biskupstwa Wendeńskie
czyli Jnflanc.kie do Metropolij Gnieznieńskiej , a pozostałe
w upominku rozsz.ćrżania na, Rusi wisry Katolickiej przez
Dominikanów i Franciszkanów biskupstwo Bakońskie do
Metropolij Lwowskiej przyłączył.�:�) Zależność biskupstwa
•:'r) To biskupstwo Bakońskie uposażone przez króla Ludwika, a
przez Papieża Urbana V. do z.iem Włoskich rozszerzone, pod
legało z ra�u Metropolij Gw.eznieńskieJ, August UJ. katedrę
jego przcniół do Sniatyna, zatwierdził je bulJą osobną Papiet
---ł{lemens XUI. a Sierakowski }\rcybiskup Lwowski -f11ndusze111

opatrzył.
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Wrocławskiego od Metropolij Gnieźnieńskiej deklarow� ł.
Akademij Krakowskiej fundu1zów z dóbr Biskupich przy
mÓożył - Klasztor Reformatów (których zakon w PoI
szcze niedawnego czasu do Zakliczyna był wprowadzony)
w Warszawie na pamiątkę wzięcią. Smoleńska f,undował.
Ku uwiec:1Jnieniu zwycię�stwa nad Turkami dnia IO. Paź-:
dziernika 1621 roku odniesionego, wyjednał u Stolicy
Apostolskiej aby dzień ten uroczyście w Polszcze był ob
chodzony. Karmelitów bosych jeszczo w roku 1605, a
później zgromadzenie Bunifratrów ku posłudze żołnierzy
skalecz�łych, i w ogóle chorych, do Polski sprowadzi
Władysław IV. fundował Kamedułó,v na Bielanach
pod Warszawą, ku uwiecJirnieoiu pamiątki panowania Zy
gmunta III. Jan �azimiern osadził ·roku 1651 ksi�ży Mis
syonarzy reguły S. Wincentego Ferreryusza _w Warszawie.
Fundowała- tamże królowa Marya w roku 1652 panny mi
łosierdzia ku posłodzę szpitalów, a w roku 1654 Wizytki
ku edukacyi panien. Kardynał Denhoff fundował roku
1685 Trynitarzy ku okupywaniu więiniów w moc Turec
ką pop,adłych; w podobnym duchu erygowane· były za pa
nowania. Zygmunta III., przez księcia Janusza Ostrog
skiego pl'zeorstwo, a przez księcia Krzysztofa Radziwiłła
kommcndory.a Stołowicka, Multańskiego zakonu.
W krótkim swym panowaniu i pomimo szczupłych
dochodów, pomnożył król :Michał fundusz; Dominikanów·
obserwantów , którym obowiązek modlitw stałych za po
myślność kraju był [lrzepisany.
Król Jan III. uwieoznisjąc pamiątkę oilniesionego
nad Turkami w roku 1672 zwycięztwa pod Chocimem,
księży Kapucynów w Warszawie fundował.
Nie było więc zg·oła w Polszcze instytucyi póbo
żnej ' która by nic miała celu użytecznego' lub też nie
łączyła się z dziejami oarodowemi, przypominając· ważne
w nich wypadki i sławne dzieła przodków.
Od r oku 1674 d o ro ku 1764.
Zaraz na wstępie panowania swojego zajął się król
Jan III. załatwieniem zbyt długo trwającćj i zgorszenia.
pełnej scyssyi w kośćiele ruskim , do czego nastręczało
wielo łatwości oddanie T11rk.om Ukuin)' i ·część Podol:s,
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przez które Kozacy pozbawieni wolno1foi działania, już
w sprawę 'tę wdawać się nie mogli. Naznaczony tym
końcem zjazd walny duchowieństwa ruskiego naprzód do
Lublina później do· Warszawy, nie przyniósł wszakże
pożądanego skutku, dla. założonej przez bractwo Łuckie
nieunitów protestaoyi, z odwołaniem się do Patryarchy
Carogrodzkiego; wzmocnił był jednak nadzieję że' dzieło
pojednania już nie jest dalekim, gdy traktat pr.7.ez posła
Grzymułtowskiego z Rossyją zawarty objawił; jak speł
nienie jej jest niepewnem, gdy wolne wyznawanie Bła
hoczestyi ,v-- W_ojewództwach języka ruskiego, wyraźnie
w nim zastrzeżone zostało.
Warunek ten nie był wszakże królowi na przeszko
dzie, do zabronienia. nieunitom związku wszelkieg·o z Pa
tryarcbą Carogrodzkim, ani do -porównania kośaioła Unic
kiego pod wzg·Iędem swobód, z kościołem Łacińskim. Postanowiono jeilnocześnie względem ogółu Akatolików;
że wstępu do szlachectwa polskiego mieć nie będą, co
w--.Jkraju już· zamienionym w
. ·wyłączało ich rzeczywiście
·Rzeczpospolitę . Arystokratyczną, od wpływu do spraw
rządo�ych, · i wszelkiego. niemal pozbawiało znacze�ia.
. Ze tak było w rzeczy samćj, że powaga Dissyden
tów zupeinie była upp,dła, udowodniły akta sejmu 'kon
wokacyjnego po śmierci króla Jana, .i podane_ Augustowi
II. od narodu pacta, ,v których ·wyraźnie zastrzeżono, aby
godności żadne, Dyssydcatom dawane nie były, a pod
wzgl�dem tolerancyi stan rzeczy jaki był za królów Jana
Kazimierza, Micha�a i Jar:ia III. a nie inny, utrzymany
został.
Stosu riki Dyssydentów zregulowała· ostntecz�ie · urno
w a roku ) 716 między królem a stanami ij.zeczypospolitej
· za poś·rednichvem Iu�peratora Rossyjskiego Piotra spisana,
w Uórej warowano, że te tylko zbory ewangelickie utr'zy
mane będą, które przed_ rokiem 1614, zbudowane. zostały;
żo 'innych budować nie będzie wolno, że nabożeństwo
p:dzie takich· zborów nie ma, w domach bez kaznnia i
śpiewania ma być odbywane, że żadne schadzki Dyssy-l
dentów cierpiane być nie mają, że zajęte pr:r.ez nich w
Gda,ńsku kościoły Katolickie biskupowi Kujawskiemu przy
wrócene zostaną.
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Innej strony kościoł Unicki ruski, 1od lat stu prze
szło- zakłócony w spokojoości swej napaściami dyzunitów
pot rzebował nieodzownie w wielu przedmiotach porządku
i 'karności dotyczących, lepszego urządzenia, a nawet za
prowadzenia popraw i' odmian. W tern więc celu zwołany
został do Zamóścia w roku 1720 Synod powszechny du
chowieństwa ruskiego świeckiego i deputatów z Mona
sterów, który w obecności Nuocyusza Grymaldy, a w du
chu zgody, gorliwości, i wyrozumiałości odbyty, wszyst7"
kim tern potrzebom zaradził, wszystkie stosunki na przy
szłość uporządkował, a tern samem dzieło unij do zupeł.
nego doprowadził ziszczenia.
Już przystąpili byli do niej biskupi dyzuniccy Lwow
ski, Przemyski i ł..uc!d, usunięty ternz został od Episko
pij białoruskiej nieunita Połohowski , i tą diecczyą porJ
władzę Arcybiskupa Połockiego oddano,- słowem już ,v
roku 1710 żaden biskup nieunit w Państn�ie polskim ni,e
znajdował się.
Na odbytej w Dubnie roku 1742 kapitule generalnej
przełożonych klasztornych uskutecznione zostało uregu
lowanie ostateczne neczy dotyczących duchowieństwa
ruskieg·o zakonnego, jeszcze w roku 1617 przedsięwzięte,
a dlll klęsk których kraj doznawał dotąd nieuzupełnione.
Na tem zjeździe któremu assystował biskup Z-enopoli
tański , z ramienia Nuncyuszn klasztory Baziliańskie po
dzielone zostały pod tytułem jednej kongregacyi Ś. Trój
cy na koronne i Litewskie, a na obie prowincyje ustano
wiony był generał , z przydanym mu dla Litwy Ptowin
cyałem.
L;itniał na. Rusi (już podobno od roku 1200) kościoł
Ormiauski, który w roku 1356 Kazimierz Wielki do swo
bód wolnego wyznania według własnego obrządku , je�
dnakże w unij z kościołem katolickim był przypuścił, i
stolicę biskupią przy katedrze fundowanej' jak się zdaje
roku 1367 pod tytułem wniebowzięcia Panny l\'laryi, ·we
Lwowie ust�nowił.
Za Zygmunta I. Ormianie mieli już kościoły i pro
bostwa w Kamieńcu podolskim, w Łucku,_ w Zarnoś„ciu, w
Borodenoe, w Sniatynie, w Brzeianacb, w Stanisławowie,
Tyśmienicy, Złoozowie, Jazłowou i Łyszczu.
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W roku 1535 przybył do Lwowa Stefan patryarcha
wyższej Armenij , a zło�ywszy patryarcbalną godność i
obediencyą Pąpieżowi, na stolicy 8\skupiej �osiadł.
Stało się wszakże że �a przybyciem wielu Ormi&n
Sysmatyków do Polski; i w skutek rozgnieżdzenia się
w niej wyznań różno wiernych za Zyg·muota Augusta, ko
ścioł Ormiański usuńął się od unij z Rzymem, i pozosta
wał w odszczepie11Rtwie do roku 1666 gdy połączył się
na nowo z kościołem katolickim, przez akt unij podpisany
roku tegoż w Kamieńcu podolskim, przyczym biskupstwo
Lwowskie tytuł Ar·cybi-skupstwa pozyskało, - a poniewat
zbywało tej Metropolii ńa odpowiadających funduszach,
konstytucya w roku 1. 768 uchwalona, zapewniła Arcybis
kupom Ormiańskim we Lwowie, najpierwsze Grecko-unic
kie Opactwo zawakować mające.
Za panowania Augusta li. odezwały się niechęći
między stanem duchownym a świeckim, z powodu wywo
ływania do .sądu duchowneg� sprnw takich , względem
których spór o forum rozwiązany nie był. Sprawy zaś
te dotykały niekiedy dygnitarzów Rzeczypospoli,ty z-po
wodu czynności urzędowych, j�k n. p. Hetmanów że woj
sko w dobrach duchownych na Jeże wprowadzali, z cze
go wynikały salwy a potestate Cleri na konfederncyach i
sejmach czynione. Te nieporozumienia nie zamieniły się
przecie w spory jawne, ile ż_c odsyłano zwykle ioh roz
wiązanie do Rzymu.
Co do dyssydyntów sprawa ich miała się za pano
wania Augusta II. w sposobie takim, iż nigdzie (prowin
cyą Pruską wyj�wszy) i nigdy, tolerancya błędów w
przedmiocie religij uprawnioną nie została, ale zabezpie
czone były różnowiercom bezpieczeństwo osób i całość
majątków.
Że nie inaczej rzecz tę w Polszcze tłumaczono, wi�
dzieć się daje z aktu koof.ederacy1 po śmierci Augusta II.
w roku 1733 podniesionej, w którym stany Rzeczypospo
litej'" �apewoiają ·dyssydentom de reli,qione, tylko securi
tatem honorum , fo,·tunarum et qualitatem personarum,
tak przecież, aby w fabie poselskićj, Trybunałach i na
komissyach, tudzież w urzędach actir,itatem nie mieli, ani
protekcyi u mini,strów obcych , pod oatrojcit prawa do

PerduPllibWł postanowionego, poszukiwać nie ośmielali
się. W takim też c.Juchu spisane były pacta narodu z
Aug·ustem III. i ustawy sejmu pacificationi.s.

Pozostawała jeszcz.e do uprzątnienia trudność o Opac
twach, i w ogóle o beneficyach duchownych, których roz
dawnictwo ulegało nieporozumieniom.
Tę na radzie odbytej w Wschowie roku 1.738 zała
twiono w te11 sposób, iż dwanaście Opactw w kraju naj
znakomitszych w kommendę poszczono , i do nomiuacyi
królewskiej oddano; innym ZftŚ klasztorom wolny wy
bór Opatów z potwierdzeniem Papiezkim był 7,aręczony.
Podobnież usunięty został (jednakże tylko do czasu) w
roku 1752 spór o kómpozycyą. między stanami (Composi
tio inter Status) o której wyżej była mowa.
Od roku 1764 d o r o ku-1795.
Przy wstąpieniu na�tron Stanisława Augusta, kościoł
polski zabezpieczony w swych prawach i uwolniony· od
ścierania się z rÓżi10wiercami, używał zupełnej swobody,
i stanął był na wysokim stopniu znacz.enia i pomyślności„
Z ustanowionych niegdyś p rzez. Ch,robrego i Kazi
mierza sprawiedliwego diecezyów istniały znaczniejsze, a
oprócz tych przybyłe w kolei wieków diece:r.ye -nows�e,
ti,k iż na sejmie koronacyjnym roku 1764 zasiadło dwóch
Arcybiskupów i 15, biskupówI w Senacie polskim.
Głową ducho\l<·ieństwa był Aroybiskup · Gnieźnieński,,
który piastował trojaką godność" Metropolity swej prowin
cyi, Prymasa innych Metropoliów w Polszc:r.e bQdącycb, i
legata stolicy Apostolskiej. Miał prz.ytym (ytuł pierwsze
go książęcia w koronie, i pnsiadsł prawem dzi�dzicznem
księztwo Lowickie , z Grodem do transakoyó,v w spra
wach własnych,
Nosił przed nim laskę marsziałek, który bywał nie
kiedy ze stanu Senatorskiego. W czasie bezkrólewia trzy
mał ster rządu, zwoływał sejmy k·oronaąyjne i elekcyjne,
traktovrnł z posłami dworów óbcych, koro.nował króla, i
zajmował w Ścnacie pier.wsze po królu miejsce. Od czasu
u�t�nowięni(l kommisti Qdqkacyjnćj J>,rł te� na. czele Wf•
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"howania publicznego. Bisku1> Wrocławski uzoawaó '1iał
w nim swegłf Metropolitę. i�)

Dyece�ye w Pólszczc rok.u ł. 784.
O b r z ą d e k Ł a o i ń s ki.
Arohidicoezya Gnieźnieńska z podległym jej Metro
polii biskupstwem Wrocławskim.
Diecezya Krakowska,
Poz;naóska,
,,
Kujawska,
,,
Płocka,
,,
Chełmińska,
,,
,,
Wileńska,
Zmudźka,
,,
Inflancka z kościołami katolickiemi w Kurlandyi.
Smoleńska, obie ostatnie bez Jurysdykoyi.
,,
Warmińska żadnej Metropolii, ale tylko sto,,
licy Apostolskićj podlegająca.
Archidiccezya Lwowska z podległym jej Metropolii
Biskupstwem Bakońskim inaczej Mołdawii i Walachil.
· Dieoezya Przemyska,
,, ,
Łucko-Brzeska,
Kijowsko-Czernichowska,
,,
Chełmska, .
,,
Kamieniecka.·

,,

"

Obrządek Rusk o-Uni cki.
Archidiecezya MetropolitalH Ruska czyli Kijowsko
HaUr.ka, połączona z diecezyą Kamieniecką.
Diecezya Włodzimirska i Brzeska której Biskup był
P.rotcithronius Metropolity Ruskiego.
.:.:) Na konfederacyi Generalnej ,varszawskieJ roku 1164 żądały
Stany Litewskie ażel.>y biskupstwo ·wne{1skie do znaczenia Me
tropolii podniesione zostało, co wszakże nie wzięło skut�u.
Biskup Wileński Diałtozor, brał :i. nadużycia 1 wła1mą
'11owagą tytlll i>IYIH13a J.ilew:3.kiego,
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Dieoezya Łucka i Ostrogska,_ którćj biskup tytułował

się Exarchą Rusi.

Dieoezya Chełmska i Bielska.
Dieoe�ya Przemyska.
Archhliecezya Połocka.
Diecezya P.ińska czyli Turzańska.
Diecezya Smoleńska (Biskup odstąpił był od Unij).
O b r z ą d e k O r m i a ń s k i.

Arcybisk,upstwo T,wowskie.
Drugim Metropolitą był Arcybiskup
' Lwowski, obrząd'
ku łacińskiego.
Trzecim Arcybiskup llalicki obrządku grecko-unic
kiego.
W porządku hierarchii kościelnej miał trzecie miejsce
biskup Krakowski , książe ud?..ielny Ste,vierski, kancler�
z urzędu Akademii Krakowskiej. __
W porządku zasiadania w Senacie miał drugie miej•
sce Arcybiskup Lwowski n l<rzesło obok Prymasa biskup
Kujawski, któremu służyło-tel. pnwo zastępowania nieo
becnego Prymasa tak w czasie bezkrólewia, jako też przy
koronacyi i po2"rzebie królów.
Biskup Płocki brał tytuł książęcia Pułtuskiego, z po
wodu że rząd.ził niemal udzielnie Powiatem Pułtuskim, a
proboszcz katedralny PłockJ podobnym pra.wem posiada
jący Powiat Sielu11ski, brał tytuł książęcia Sieluńskiego.
Biskup Warmiński diece�yi swej rządca udzielny i
eęłzia Dłljwyższy' był książęciem. Państwa Rzymskiego;
nie podlegał jurysdykcyi żadnego 11etropolity, i używał
w swej diecezyi palliusza i krzyż"a Arcybiskupiego.
Duchowieństwo obrządku ruskiego i- ormiańskiego
nie zasiadało w Senacie.
Uposażenie stoJic,Biskupich było nttorne, i wyjąws7,y
�
Prymasa i Biskupów Krakowskiego i Warmitiskieg·o , któ
rzy w zbiegu wypadków politycznych przyszli byli do
posiadania d6br wielkich, mierzyć się zgoła nle mogło z do
statkami biskupów zagranicznych.
Biskupstwa loflaookie i Smoleńskie były nawet z.upełnie ubogie,

17'1
1.łodobnie miały elę HeCzy CO do kapituł l kollegiat,
111aczem weszła byłlł w zwyczaj retencya benenifioyów na
korzyść Prałatów i Kanoników, z ujmą niższego ducho
wieństwa, czemu pobłażać musiano ; a po części za pa
nowania Augusta III. zaradzono , puszczeniem niektórych
opactw w kommendę.
Znaczenie stanu duchownego w Polszcze gruntowało
się więc nie na zamo.żności majątkowej, lecz na stosun
kach jego z organizacyą polityczną kraju, w którym zaj
mował pierwsze miejsce między reprezentantami narodu,
a przez uwłaszczone mu godności lubo z natury swej
świe�kie miał wpływ wielki w rządzie i w sądach, albo
wiem R1l połowie XVIII. wieku weszło było w zwyczai
nad:uvanie duchownym kanclerstwa i podkanclerstwa, tu-,
dzież czynne urzędy sekretarzów , referendarzów pisa
rzów, i kustosz ów koronnych, Prezydentó,v i Depo.tatów
'11ry bunalskich.
O,l ich nawet woli zależało przodkowanie na obra�
dach sejmikowych, w znaczeniu pierwszych senatorów
kaidego województwa, czeg·o w rqku 1763 wydarzył się
· przykhul na sejmiku Antykonwokacyjnym w Srodzie, gdy
biskup Poznański w sporze z wojewodą, osobne kolo ry
cerskie zwołał.
Nie mało też znaczenia dodawała · stanowi ducho
wnemu ta prerogatywa, że nie podlegał żadnej jurysdyk
cyi krajowćj, ale miał własne sądy, i że szkoły pod jego
były zawiadywaniem. Przedewszystkim zaś ta okolicz
ność, .:i.ie od czasu tego , ' gdy Polska z jedynowłarlztwa
konstytucyjne{o zamieniła się był& ,v R?.eczpospolitę ary
stokratyczną, albo raczej w oligarchią, wszystkie Prelatu
ry i Kanonije, a po większej CZQŚCi korzystniejsze bene
ficia' da:wane były samej tylko szlachcie, tzyli bardziej
osobom wyższym stanu ·szlacheckiego.
Nastąpione w początkach pano\vania Stanisłt1wa Au
gusta. zmiany, w nie!{tórych ważnych przedmiotach prawa
politycznego, nie rozciągnęły się do tej prerogatowy szla
checkiej, lubo że niemile patrzało na nią niższe ducho
wieństwo, a wzmagające się zdro·wszc wyobrażen\a o ·r2,e�
czacb, poczytywać kazały za zdrożność usunięcie, więk12
Dzieje li.ról. Polik. TODA U.
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szej części lodno!pl, od dostojeńst
które b1d powlnn7
nagrodą zasługi.
Nie uchyloąo tet onego czasu, ale owszem '!trzy
mano w swej mocy i pod karą "cię7.kich grzywien ·ustawę,
zabraninją�1, klaszt rom przyjmowanie do professyi ludzi
non sui juris, to j bt tych wszystkich do ktorych ktoś
miał prawo , przc7.i co cały stan włościa11ski wyłączony
był od możno � i pć,jścia za głosem powołania, i od ko
rz)�< iów ży ,in zuk nnego.
Zalecone ylo nftkonieo w roku 1768 kró lowi, u_kła
danie się z dworem Rzymskim, i oddanie w kommendę
WRzystkich opactw, a to w celu powiększenia funduszu
z którego wyposftżfłło się wy?.sze duchowieństwo.
z innej strony pi;-zepo1ąinano niemal zupełnie o po.:.
trzebnch niis,;ego duchowieństwa, zwhu1zcza o Plebaniach;
l,tóre skąpo wyposażone, utrzymywnć się po wi9kszćj czę
ści musiały z niepewnego dochodu zwanego jura stotae;
jnko tćż o wielu klasztorach, które na zbyt szczupłym
fondm�zu erygowane, szukać musiały pomocy w jałmużnie,
lubo �e nie były regułą swą do kwesty obowiązane.
Jstniały więc w rzeczy wielkiej wngi, ważne sprze
c?.ności � n tych przymnożyły jeszcze ustawy sejmu roku
1768 znbr,rninjące czynieni11 z dóbr dziedzicznych no
wych fun<lacyów, z obnwy nby stan duchowny nie wzbo
g:am1ł się o koszcie szlachty, i ograniczające do czwar
tej c7.ęśei mnją.tku to uposażenie , które wnosić mogły do
klasztorów osoby profes�yą .znkonną czyniące.
Dążył więo widocznie stan szloohecki do utrzymania
przy ritnac:1.cniu i zamo�rności wyższego duobowieństwa, a
do u�zcznplenia dochodów i wziętości duchowieństwa niż
szego. Z 11odobnych :nsnd umiarkowane zostało konsty
tucyą roku 1768 prawo dziedziczenia po osobach dur..:ho
wnyoh kośc_iołowi 1óiłużące w ten sposób, iż trny czwarte
0,..ęśei majątku wracnć mi�ło do fAmilii zmRrłego , a po
wtórną konstytucyą tegoż roku �a padłą, zabroniono sta
nowi duchownemu nabywa nie dóbr nieruchomych inaczej
jak tyJko za przychyl oiem się Rzeczpospolitej.
Gily więo w roku J 775 X. X. Pijar7,y przełożyli po
trzebę zabezpieczenia swych funduszów przez kopno
tJ,óbr, dane im było po temu pozwolenie � og1·aniczeniem

·ł79
· wBzakh ·ao Dośol 800,000 złot1oh 4ta prowłnoyl koron
n
· ej, a 500,000 złotych dla Litewski-ej , kapitału utyó sit
w tem celu mającego.
Posunięta nawet została podejrzliwość względem
powiększenia majątku kościelnego do tego stopnia, iż za
broniono duchu wieństwu. pożyczania na dobra ziemskie
summ przenoszących połowę ich wart�ści, a miano zasta
wione ku zabezpieczeniu pożyczki, wykupione być mogło
każdego· czasu.
Prawo sejmowe z roku 1775 zniżyło stopę prowizyi
od summ--duchownyob w Polszcze do półczwarta, w Li
twie do sl'.eściu ód sta.
Na temże sejmie zrównano stan duchowny �e świec
kim pod w?.ględcm ciQ�rnrów powszechnych, a nadto u
trzymano Subsidium. Charilalivum, którym nieg_dyś ducho
wieństwo przyszło było w pomoo zubożałemu skarbowi,
�amieniająo w podatek co było ofiarą patryotyczną. Nale
żąca dworowi llzymskiemu opłata od osób wyższe god
ności duchowne obejmujących , poił na�wiskiem Annaty,
uległa w roku 1775 tak ciężkiemu stęplowi, iż tem spo
sobem we dwójnasób powięks�oną została.
Wytoczyła się nakonieo pod rozpoznanie sejmują
cych r�ecz o dziesięciny, ów to wielki przedmiot niepo
r.ozumienia i sporów, między stanem duchownym i świec
kim. - Dziesięciny nie były wśzakże powszecbnemi w
całej Polszcze , utrzymywały się przy nich niektóre die
cezyi, drugie nie znały iob wcale; zaprowadzona w wie
lu miejscach zamiana wytycznych n a reluicyą pienię-żną,
a rellukcya monety trzykrotnie ponawiana prawie je zoi
e-zc?.yła. Nadto przeszły one były miejscami w atrybuoye
kapituł , opactw i klaszto�ów , zatym było wiele parafij
takich, któt·e w nićj żadnego nie znajdowały zasiłku,
Gily więc sejm roku 1775 postanowił, aby Bulla Urbana
Vili. o dziesięcinac� do wykonania doptowadzoną była,
przywracał Statusquo roku 1635, który dziesięcin\' tylko
w dobrach królewskich utwierdzał, w szlacheckich zaś
poddawał ją układom polubownym a telli samem w naj
większej niepewności zostawiał; w reszczcie tamą dzte1ięoinę pod ciężar t>odatku podciągnięto.
Na sejmie roku 1775 rozwi,�ona została osfateo,nio ·
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na kor�yiić tronu ifwająr,a wątpliwoś6 o pra\Vie królc,v„
skim do mianowania wszystkich biskupów i ,viększej czę
ści Opatów i Prałatów, która była dawnićj atrybucy1
kapituł.
. ·
Tćm to sposobem tracił stan duchowny za panowa
nia. ostatniego króla polskiego, oo w kolei wieków 7; .
szczodrobliwości narodu i jeg·o władców nabył; a tracił
w chwili g·dy obudzone roszcze.nia ze strony różnowier
·ców, groziły na nowo zakłóceniem powszechnego' pokoju t
i wyzy\Vały niejako stan ducb'owny do trudnych i nie-.
bczplecznycb zopasów.
Uregulowały były prawa sejmowe za obu Augu
stów Saskich uchwalone, stosunki religijne i polityczne
dyssydentów, stwierdził je był sejm konwokacyjny roku
1764 z dodatkiem, aby zachodzące trudności przez bisku
pów w miłości bliźniego i w sprawiedliwości załatwiane
były; gdy w tćm domagania się różnowierców wsparto
oświadczeniem dworów· Akatolickich, trwającą od lat wie
lu spokojność zmięszały, do zawiązania się w roku 1766
konfederaoyów dyssydenckich pod laską Gołcza w Toru
niu. a Grabowskiego w Słucku posłużyły, a na sejmie r.
i'767 najkorzystniejsze warunki Ewangelikom i Nieuni
tom wyjednały, wracając im nawet zdolność do piasto
wnnia wszystkich godności i urzędów koronnych i ziem
skich. Ol)ierał się silnie takiemu zboczeniu od dawnego
rzeczy porządku senat duchowny. Przed innemi ·Sołtyk
biskup Kr.akowski w porozumieniu � Nuncyuszem Visconti
stawiał mu największe przeszkody; aliści dyssydenci
mieli po sobie przełvażną pomoc dworu rossyjskiego, któ
rej wszęstko ustąpić .musiało. - Warunki te były wszak
że tak przechvnemi uczuciem narodu i zdaniu powsze
chnemu w ,Pols�cze, że dwory obce nawet skłoniły się
do ich zwolnienia, mianowicie co do piastowanin urzę
dów, i publicznego sprawowania obrzędów według roż
maitego wyzn�nia;' zaczem też nn sejmie oku 177 5 sta
nęło prawo ścieśniające o wiele swobody dyssydentom
dozwolone.
.
Nastąplone na dwa lata w przód odłączenie orI pan
stwa pols�iego większej części Województw Kr.akowskiego
i Samlomirskiego, całego Województwa Ruskiego i Bela-.
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kieg-o z zachodnią stroną· Wołynia i Podola, tuJzież całej
pro win cyi Pr.uskićj · i województw- Białoruskich, miało
"'7pływ widoczny na takowe pofolgowanie ze strony dwo
rów, albowiem główna ozęść-dyssydentów Ewangeliokioh
i dyzunickich p.rzeszła już była pod władzę obcą, Nie
jest tćż rzec�ą zupełnie jasną, c7..yii sprawa dyssydentów
nie była jak niegdyś za Jana Kaziemierza, pozorną po
budką do. podziału Polski. Jak bądź, wynikałt> z t.akie�o
jćj uszczuplenia że sena_t duchowny składał się w roku.,
l775 już tylko z jednego Arcybiskup11 i z dwunash1 bi
�kupów między któremi dwóch nie m.iało dycoezyi.
�7eeez7e w Polszeze 1•oku • � 'f 5.,__
O. b r z ą d e k Ł a o i ń s kl.
Archidiecezy.a Gnieźnieńska.
Diecezya Krakowska,
Kujawska,, '
· ,,
Wileńska,
,,
ł:1oznańska,,
,.,,

,,

,,
,,
»
,,
,,
,,
,,
Te obie

Płocktt,,

Łucka,
Zmudzka.,,
Chełmska;
Kijowskts,
Ka�ieoieoka,.
I_nflancka,
Smoleńska.
już tylko tytularne.

pbuą_dek Gręćko - Unie ki,.
Diecezya fa1oka,
Włodzimirska,
,,
Chełmska,.
,,
Pińska.
,,
Gdy �aró'd polski przerażony pierwszym kraju. roz
l>iorem i słusznie zatrwożony o swe istnienie, pracować
. zJ. c�ął nad. r:ęfo,:mą, i:ządq i ulcpsz�niem praw,. st�m. du
ehowoy nie dał> eię· wyprzed,zić · żadnemu w troskliwyoh
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sablegach o dobro pow$zechnd. Po�wlęł'enłę 1łę Jego 1pra
wle krajowej ole znało prawie granic, l pamiętne będ,
jego praoe w przyłożeniu się do rozszerzenia oświaty, i
do nadania krajowi pra� zabezpieczających porządek, a
tem samem przywracających narodowi 11ily 1 dzielności.
On to przedewszystkim okazywał się czynnem · w
pogodzeniu nieporozumień, i z jego łoaa podniósł się głos
w senacie, który wezwał sejm cztercletni do przyjęcia nowej ustawy._
Gdy zaś Polskft uległa przeznaczeniu które" zgoto„
wały jej wyższe nad rzeczy ludzkie wyroki, on wyje
dnywał dla religii ile można było zabezpieczających wa
runków. Pomijając wszakże t0 wypadki które do dzie
jów kościoła be?.pośrednio nienależą, wróció wypada się
do epoki wcześniejszej ' w której zaszły zdarzenia wiąz:ice się ściślej z jego historyą.
W perjod�ie lat który poprzedził pierwszy krnju
ro7.biór, nastręcza się naprzód iniesienie zgromadzenia
księży Jezuitów. - Gdy zgromadzenie to miało pod swem
śterem od dwóch prawie wieków wszystkie niemal szko
ły, wynikała z jego rozwiązania obawa ich upadku , a z
tej nieodzowna potrzeba dhvignien·ia na no,,rn edukacyi
publicznej , poczemu wszakże shrbowr krajowemu zby
wało nn środkach; wtedy to z pm.w dziwą kraju korzy
ścią przyszły.,. w pomoc fundusze zniesionego zgromadze
nia. Z tego funduszu uposażonó szkoły, dźwignięto pod
upadłą nkademiją Krakowską, zaopatrzono hojniej Wi
leńską, zasilono .kommissyę «Jo układania książek' elemea ...
0
tarnych; owo zgoła posta wiono odnogę oświecenia publi
cznego na stopie przeznaczeniu jego odpowied
, nej. Pozo
stswnły też po zniesionem zgroma,hr.eniu znaczne zabu
dowania i księgozbiory, których użyto jejnych na pomie
szc�euie w nioh szkół, drugich do założenia bibliotek
szkolnych,
'J.'egoż czasu fundowr.ny został w Warsźawle za sta
raniem missyon:mrn Bo,luc 7,e składek mozolnie i .z nad
ludzkiem prawie poświęceniem uzbieranych. Szpita.l dzie
ciątka Jezus, w kraju polskim najwi�kszy. Dawniej już
erygowany był kosztem biskupa Poznańskiego Tarło szpi
tal
Bocha, • 1 funduszą miejskiego ezpital ś. Lazarza,

s.
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Obok tych saklacłdw dobroozynnych dla ·cierpiącej
ludzkoścl otwlerall księża Teatyni i Pijarzy w konwik
tach dl• młodzi 1zlaobeo�lej urządionych, najwyborniejsze
lnstytuta do uksttałoenia ducha i zdolności ku posłurlzę
krajowej, a niektórzy z ioh zgromad1..enia, jako też z pomię
Eksjezuitów, poświęcając s,Ye prace wyjaśnieniu dziejów
l praw narodowych, wykształceniu języka i rozszerzeniu
wiadomości użytecznych, na których przedewszystkim zby
wało, zasłużyli się niepospolicie krsjowi.
Takie były ostatnie prz;ysługi, które stan duchowny
-Ojczyźnie wyświadczył.
Soiśle z jej dolą połączony, podzielał z nią powo..,
dzenie i klęski;. w każdem zaś położeniu umiał utrzy
rnaó dobrą sław� polskiego imienia , i ooalió powierzony
,oble korab narodowego kościoła.

(

:PRAWODAWSTWA POLITYCZNEGO
I KSZ'l'ALTtJ BZ4DtJ WPOLSZCZE.

\.

III•

. Wykaz zbiorowy
P.rawodawstwa politycznego . i kształtu rztdu w Polszcze.
Pańshvo Polskie z razu samo\Vładnle rządzone przez
ksi1tżąt i królów dziedzicznych, otrzymało za panowania
Ludwika Węgic_rskiego urządzenie wewnętrzne , zbliża
jące się do kształtu monarchii konstytucyjnej. Zasady te
rozwinęły się obszerniej pod Jagiellonami, a w skutek
wygaśnięcia ich rodii i wynikłej z tąd Elekcyi Henryka
.Walezego, nastąpiło zupełne prżeksztalcenie się Monarchii w Rz�czpospolitę arystokratyczną której nazwanie
przyjęła też Polska czasu późniejszego, lubo że jako pań
stwo samoistne uważana, zatrzymała nazwę królestwa, a
przeto zachodził taki. �tosunek, it w państwie tytułują
cym się Monarchiją istniała Rzeczpospolita; albo raczej
Rzeczpospolitą były stany sejmujące, kraj był Królestwem.
' Król miał tytuł Mafestas, a Rzeczpospolita brała tytuł
najjaśniejszej (Serennissimae) dawniej HŚ przezacnej
·
(Inclytae).
,
Takie przejście ze stanu samowładztwa do republi
kani�mu. możnowładnego, odbyło sit be� żadnych wstrzą
ęnień. Przybywało albowielll z czasem i zwolna, po•
wagi Stanowi Szlachekiemu , a w �iarę iż ta wzrastała,
ubywało jej Królom. Odmiany te naetępownły , przede
wszystkim przy ich wyborze, gdy stan ezlacheokl poda
wał llJI do Hprz;ysiężenia warunki, pod któremi W'JDCMlił.
k>łł 11&� tron„
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Rzeczywista epoka przeistoczenia sir Monarchii Pol
skiej w Rzeczpospolitę pr:,;ypad'a więc w czasie tem, gdy
tron stał się obieralnym , a głóvyną zasadą prnwn poli
tyczo�go narodu poh1kicgo były pacta Conventa inaczej
umowy, nastąpione między królem obieralnym a narodem
obierającym_. W rozwinięciu tych umów na sejmach, u
chwalane bywały ustawy, wi.eh>rakieg o rodzaju, z czego
nakoniec utworzyło slę prawodawstwo oparte na tej. głó-.
wnej zasadzie, że w Polszoze król wspólnie rządzi ze
atanem zlac eckim.
W Litwie tron był tlziedzicznym a Monarcha samo
władnym. do czasu unii z Pol ką, odkąd Litwa przyJęl·
z nader małemi odmianami ustawy któremi rządziła się
Polska. Ustawy te nie. składnły wsiak:i;e jednego statutu
organic.zneg·o, z któregoby ogół ich mógł być dorazu roz
poznany, lecz były rozrzucone i. pomięszane z ucln�ałami.
rozmaitej" treści. Do pićro za panowaąin Stanisława Au
gusta między rokiem 1764 a 1791 wyjaśniła się zacho
dząca w nich różnica, a w tedy rozwinął się przy roz
trząsa.niu praw istniejących , w celu położenia zasad do
ustawy k_onstytucyjnej, dach ustawodawstwa, właściwego
Polszcze, a zarazem okazała się potrzeba refor_my w
kształcie rządu, która zbli�yła przeistoczenie praw da
wnych na sejmie czteroletnim. - \V tej to więc epocę od,
roku 1764 do roku 1791 szukać należy obeznanin się z.
prawami politycznemi któremi rządziła się Polska, od cza
su. ogłoszenia stattttu Wiślickiego za panowania Kazi-.
mierza Wielkiego, do czasu gdy uchwalona została usta-·
z :runwn rządowa z dnia 3. Muja 1791 przeistaczająca
'
·
tu dawne pr�wodawslwo,

Prawa Kardynalne.
. Zbiór ustaw głównych państwa Polskiego !kładał,
elę z 24ch praw zasadnych, uważanych za .podstawę swo
llód narodowych, a g tąd kardynaloemi zwanych.
Wszystkie niemal niosły na sobie cechę przejścia ze
stanu monarchii jednowładoej' d·o możnowładztwa' gdyż
qżyły wlrcej do zabezpieczenia prerogatyw �lacbty ni,..
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ieU do doskonalszej or�Rnizaoyl rządo , i w niektórych
tylko szczegóhu}h; zbliżały się do prawideł które są za
sadą prawa politycznego, w państwaeh konstytucyjnych.
Główniejsze pomiędzy niemi dają się przedstawić W'
porządku nastc;pującym:
I) Wiara katolicko-rzymska była wyznaniem panu
jącym.
2) Odstąpienie od tej wiary uznane było za wystę
- pek główny.
3) Wiarę tę wyznawać miał nieodzownie król.
4) 'folerancya w przedmiocie religii nie rozciągała
:się do wyznania lecz do osoby wyznawców, którym za
ręczony był pokój i równość praw (niektóre prerogatywy
wyjąwszy) z innemi kraju mieszka11cami.
· 5) K.ról był ob!eralnym, a dziedzictwo tronu z11bro
nione, do czego w· roku 1775 dodano warunek, że tylko
Polak rodowity obrany być może królem, z wyłączeniem
synó,v i. wnuków jego od korony.
6) Rozdawnictwo wszelkich godności i urzędów du
chownych i świeckich, cyw· łnych i wojskowych, Dftleżało
do króla. Nadania takie cofniętemi hyc wszakże nie mo
g·ły inac7,ej, jak za pośredo.ictwem sądu.
7) Niedotrzymanie ze strony króla. umÓ\V zawartych
z narodem, uwalniało naród od zaprzysiężonego posła
szeństwa.
. 8) Liber1tm veto na. sejma.cb, służyło każdemu posłowi 7,icmskicmu, i wstrzymywało dalsze obrady w przed
miotach status, nie rózciągało się zaś od r.oku 1764 do
przedmiotów ·administracyjnych zwanych ekonomicznemi.
Czas trwania sejmó�v zwyczajnych które zwoł:rne być
miały w dwa lata, był do tygodni sześciu ogranic7,ony.
9) Dodana była w roku 1775 królowi rada nieusta
jąca z obszernemi atrybucyami, które powag·ę królewską
znacznie ograniczały' przedtem miewał Juól radę z Se
natu wybraną i powoływał nieraz cały Senat do narady.
1.0) Osoby stanu szlacheckiego zostawały w zupej
nćj międ7,y sobą równości , któi'ej żridne tytuły ani go
dności uwłaczać nie mpg·ły.
I I) Stan szlaoheoki był w wyłącznem posiadaniu
prawa do piastowania wszelkich g·odności i sprawowania
I
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wszystklob urzędów. Szlatbta nlekatollo)' U8Uolęci byU
jednakże od wyższych godności.
12) Bezpieczeństwo osób stanu szlacheckiego obwa
rowane by.Io prawem, zabraniającćm imanie sr.lschcica,
póki w przyzwoitym sądzie i z należytych dow()dÓw nie
będzie przekomrnym o występek. Zachodziło wszakże
wyłączenie od tego prawidła, co do ludzi znnlezionych
na oczywistej zbrodni ' lub złej sławy' to jest takich,
którzy zapisani" byli po trzykroć n� rejestrze złoczyńców.
13) Prawo dziedzicznego posiadania dóbr ziemskich
w raz z luclzmi non sui furis n a nich osiadłemi, a uwn
�anych jako glebae adsc1'ipli, było wyłącznym przywile...;
jem szlncbfy.
14) Kolonizacya (Empltiteusis) gruntów pustych,
w dobrach królewskich duchownych i szlacheckich 1 do""I
zwolona była ludziom wolnym, a m,wet cudzoziemcom,
którzy przez nią nabywali unarodowienie, po trzy letniej
w kraju osiadłości. Prawo propimrnyi by.to wyłącznem
przywilejem dzied�icznych właścicieli ziei;ni.
15) Prawo kaduku co do dóbr prze� narodowców
posiadanych, skutkowało dopiero po 50ciu )coicch, i tylko
względem powin_owatych w ósmym stopniu�
Prawa te knrdynalne nie mogły być nar�szon� ani
przez sejmy, ani 11rzez konfederacye w czasie bezkróle
wia z.awlą�ane.
Obo-k tych było 18 przedmiotów status, :podlegają
cych odmianie, za jednomyślną stanów zg·o,lę, a temi były::
1) Rozciąg�ość skutków wynikających z zerwania
sejmu;
2) Pomnożenie wojsk'a;
3) Zawieranie traktatów;
4) Wypowiedzenie wojny;
f>) Nadawanie indygenatu i szlachectwa;
6) Rzecz mennicza;
7) Pomno�enie o�zędników i ich władzy;
. 8) ·Porządek sejmów i sejmików;
9) Wykonanie wyroków S=ldowych;
, 10) Powiększenie władzy Senatu;
11) Nabywanie dóbr ziemskich przez kró1a ;_
12) Zwołanie pospolitego ru��enia 1
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ł3) Zmoćlyflkowanle wykonania w7rok6w sądowych.
Przedmioty te należące z istoty swej do zakresu
działania właclzy wykonawcŹej, mieściły się w Polszcze
w obrębie spraw sejmowych czyli inaczej ulegały wła
dzy prawodawczej, w skutek tej zasady' że wład?.a wy
konawcza ląozyła się z prawodawczą, tudzież że egzeku
cya wszelka należała pr�ede,vszystkim do sądów, tak:
dalece że wład?.e administracyjne tylko w formie l'Jędowej
działhły, i rozporzą�zenia swe przez s�dy Grodzkie wy•
. konyn-ały.

· Prawa l przywileje korony.
Król polski lubo obieralny używał w kraju całej
powagi królów dziedzicznych; nie wolno mu było wszak-_
ż-e proponować następcę na tron ani zrzekać się korony,
a według konstytucyi 1775 roku, żaden cudzoziemiec · nie
mógł być królem obrany.
..._
P'rawo elekcyi służyło Senatowi i całemu Stanowi
rycerskiemu, 'tudzież przez deputowanych kilku miastom.
Miejscem Elekcyi było pole międ.1:y Warszawą a wsit
Wolą. Sposób obierania królów nie był opisany pra, em,
lecz utrzymywał się zwycznjem, z zastosowaniem się do
formy użytćj przy wyborze Henryka Walezego.
Król obierany bywał na sejmie ele!rnyjnym, do któ
rego obrad w pl'zedmiotach wyboru nie dotyc1;ęcych,
szla�hta zebrana na Elekcyą nie miała wpływu. \V dni11
do głf•sowania przeznaczonym, sejm ten 1duchał naprzód
posłÓ\V �rnlecnjących kandydatów do tronu, ·poczem Senat i
Izba poselska rozchodziły się dla zajęcia miejsca między
szh,cbtą, porzą1łkiem województw w polu stojącą, gdzie
,vojewo,łowic zbierali �;losy na obwołanych kandydatów,
poczćm Prymns objeżdzał Województwa zaJ1ytując po
trzykroć na litórego z nich przypadła zgoda , a jeżeli
przeważnej oppozycyi nie �yło, oznnjmiał o wyborze, któ
ry marszałek wielki koronny u trzech bram okopów placu
elekcyj n ego ogłaszał.
Obrany tym sposobem król podpisywał przez swych
pełnomocników podane m.u do przyjtcia l'actQ conventa,
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Joczem zjeżdzał na koronacyą do Krakowa ; pokąd zaś
koronowanym nie był, nie używał prerogatyw do godno
ści królewskiej przywiązanych.
Prawo koronowania króla służyło Prymasowi, a w
jego niebytności biskupowi Kuja\Vskiemu. Przy koronacyi
zapr�ysięgał król Pacta conventa i utrzymanie swobód
narodu, a nawzajem odbierał od niego przysięgę wierności.
Głową narodu i przedniejszym z trzech Rzeczypo
spolitej stanów, był król. \V_ pierwszym znaczeniu miał
pe,vne wyłączne prerogatywy, w drugim podzielał władzę
ustawodawczą z senatem i ze szlachtą ) re11rezentowaną
w sejmie
przez posłów.
1
Do prerogatyw jego samotnych należało naprzód
zwoływanie sejmów i nakazywanie sejmikó,, Sejm pra
wnie złożony nie inaczej mógł obradować jak w obecoo
Śći króla. Powtóre ogłaszanie wszelkich praw i ·uniwe.r 
sałów, ktore wszystkie jako tćż przywileje i inne akta
publiczne pod imieniem król�wskim wychodziły. l!otrze
cie przyjmowanie i wysyłanie poselstw po�tronny;ch. Po
czwarte zwoływanie pospolitego ruszenia. Popiąte nsj
wyższa włndza nad wojskiem ile kroć przytomny był ,vy
JJrawie. Poszóste nadawanie tytułów honorowych cudzo
ziemców. Po_siódme najw'yższa opieka nad szkołami, i
prawo przywitejowania korporaoyów uczonych i przemy
słowych. -Poósme wyd3wanio Glejtów czyli listów uchra
niających. osobom obwinionym o występki. Po dziewiąte
:rozdawnictwo orderÓn' krajowych. Po dziesiąte rozda
wnictwo, wszelkich godno.ści i urzędÓ\V duchownych i
świeckich, cy'wilnych i wojskowych, tudzież starostw i
innych królewszc.zyzn. Po jedenaste prawo polermnia do
Kardynalstwa nawet cudzoziemców. ł��) Po dwónngtc pra
wo bi<!ia monety, która zawsze pod godłem królewskim
wychodziła. - Ograniczone wszakże zostały konstytucyą
r. 1775 i niektóremi dawniejszemi, prerog·atywy te korony,
mianowicie co do zwoływania sejmów i wyprawiania· po
selstw' w ozem clokładała się rada nieus�ająca; co do
.

'

�) Z polecenia króla Stanisława J\ugusta mianowani byli Kardynałami, książe de Uc;,han, \islrnp Strashurski, i margrabia An
. tle i, 1uiniste1 llOlskj p.r:z.y dworze R:z.yms.kiw,
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. wl�r:i.chnoścl w r?.eczach wycbowa11ia pub1ióznego, gdyź
tu wpływała kommissya. edukacyjna;· co do wydania glej
tÓ\V których moc do miesięcy sześciu ograniczoną została;
eo do rozdawnietwa królewszczyzn które na własność
skarbu narodowego przes�ły. Co do· monety której stopę
· obwarow·ało prawo. Etat cywilny dworu królewskiego,
zależał otl samego tylko króla, ż tem wszakże warun
kiem, że urzędnicy nadworni być mieH z krsjowców wy
bierani. Etat nadworny wojskowy składał się z czterech
pułków· gwardyi, i z milicyi nadwornej, ktt'irych dowódz
two ,rnwsze Polakowi powierzone być m1ało.
Królowie polscy, póki byli jedynowładnemi monar
chami a nawet do panowania Zygmunta UJ., nie mieli do
chodów odt1zie1onycłt od ogólnego skarbu 11anstwa. Do
p�ero łw roku 1590 wyznaczyły im Stany ko potrzebie zua
mrne dobra narod�we, które odtąd zwano królewskiemi
stołowemi; tudzież dochód ż żup. solnych Krakowskich i
Ruskich, z gór Olkuskioh, � cła pobieranego w koronie,
w llosi; w Gdańsku; w Elblągu, i w Rydzę, dochód z po- .
· czty i z mennicy . ..... 'Gdy zaś w skutek rozlJiorn kr�ju ·w
roku 1772 część znaczna tych dóbr, i wszystkie żupy
solne pod obce przeszły panowanie; a dochód z kopal ...
niów przez ich zaniedbsnie, z ceł zaś pr:tez urządzenia
skarbowe, - ,rnncznie był uszczuplony, ustanowiona o}łok
dochodu z pozostałych w granicach kraju dóbr stołowych;
tudzież poboru trzeciego grosza z opłaty celnej, listę cy•
lTilną królewską na cztery miliony złotych umiarkowaną,
ktprą sknrb krajowy opatrywał. Niemało wsY.akże zmniej...
szał był dochód królewski, gdy Henryk Walezy miał go
obiecanego dwadzieścia kilka milionó,v, a Stanisław Au
gi1st 1.aledwo sześć milionów t,obiefał.
Obok tych prerogatyw korony , mi·e�ciły się trudn6
do wypełnienht obowiązki; Królowi albowiem poruczone
było utr1iymanie w całości prow i swob-ód narodoll'ycb1
apokojnoścl i bezpieczeństw.a dyssydentów, kierowanie sej
mami nieraz burzliwemi; znoszenie się z dworami po-.
stron�emi; dopilnowanie. aby mag·istratury w pełnieniu po..,
winnoś�i nie wolninły, lub nie dopuszczały się naduży
cia władzy; a nakoniec (lrzestrzeganie całośoi kraju. Pię..r
kne więc zaiste , Jęcz trudne było do �pełnienia powołAM
13
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nie polskiego króla; o którem orzekły były 11akta,- iż .,fany
jest w pomoc udśnionym (Rem dalus est in subsidium
opreasis).
Królowa polska winna była swą godn·ość mężowi,
albowiem� pomimo przykładu że panowały w Polszcze
dwie królowe, Jadwiga i Anna, prawa najdawniejsze a
w szczególności konstytucya ·z roku 1669 zastrzegały, że
królowe do rządu wpływać nie powinny. Królowa miała
wszakze swych urzędników nadwornych i kanclerza, do
chodu zas żadnego ze skarbu krajowego, ani · nawet
wolno jej było posiadać dobra ziemskie. Na to miast od- ·
bierała dwa tysięce czerwonych złotych podarunku śJu
b.nego (donuni nupliale) od naroau·, a na przypadek o
wdowienia miewała zapisaną opraw� od Rzeczypospolitej
na starostwach. Oprawa ta wynosiła dziesięć tysięcy
czerwonych złotych.
Potomstwo królewskie miało tytuł najjaśniejszycb, i
używało herbów krajowych, obok herbu rod·zinnego; miało
też opstrzenie w dobrach narotlowych. Ostatni królewi
cze polscy książęta Sascy Ksawery i Karol, ,pobierali w
miejs.ciJ takowego 24 ty:siący cżerwonych .złotych oprawy.
Synowie królewscy takie tylko dobra w kraju posiadać
mogli, które po ojcu odziedziczyli. Nie wpływali do ża
dnych spraw krajowych, i w tedy tylko zasiadać mogli ,v
Senacie, jeżeli przysięgę wierności Rzeczypospolitej wy
konawszy, godność jaką puhliczną piastowali.
.
Co się tycze dalszych krewnych królewskich, ci zo
1
stawali w zupe_łneJ z innem� obywatelsmi równo�ci.

Senat polski był druJiiD z trzech Rzeczypospolitej
stanów, eałowładność krajową skhadojących; llył oraz
radą najwyższą narodu i króla, a z powołania :s,rnjeg;o
miał czu\nc nad całością kraju i nad utrzymaniem 1,raw
i swobód narodowych.
, Senat złożony z razu z 11rałatów i z baronów ptu113twa, nie był korporacyą ale tylko radą, rozmaicie z osób
w kraju znakomit�zych zębran� ., któn1 ,k.ról według 110-
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trzeby swoływał; ,v roku 1505 istniał ón już jako rada
trwała, nierozwiązalna, l tego tg roku stanęło prawo, że
bez dołożenia się Senatorów i posłów ziemskich król nio
stanowić nie będzie; .odtąd więc Senat J3tał się stanem
w kraju, i podzielał z królem i ze szlachtą władzę usta
wodawczą, a w wielu przypadkach rada Senatu zastępo
wała czynnokioi nieobecnych lub niedoszły,ch sejmów.
W myśl konstytucyi roku 1775 była 1rnwinnością se
nntorów zasiadać z wyboru w radzie nieustającej i w kom
missyacb rnąllowych, tudzież w sądach sejmowych. Prze
wodniczyć na sejmikach, a na sejmie w stanie swym głosować.
Senatorów mianował król, jedynie tylko ze sz'lachty
polskiej wyznania katolickiego i w Województwie swoim
osiadłej. J{umulncya godności Senatorskiej � Ministeryalną
nie powinna była rzeczywiście mieć miejsca. Wydarzało
się wszakże często , że od zasady' tej odbiegano, ą. póź
niejszego czasu Ministrowie wchodzili z urzędu do ciała
Sena.tu.
Senat polski składał się � Biskupów, z Wojewodów,
z Ministrów i z Kasztelanów.
Po pierwsiym kraju rozbiorze, zasiadało w Senacie
duchownym osób 13, jako to: Arcybiskup Gnieznieński i
12 Biskupów. ,v senacie świeckim z godnością Wojewo
dzińską osób 38, między któremi 3ch kasztelanów i jeden
starosta. Z urzędem ministeryalnym 16 ministrów ,obojga
narodów. Z godnością Kasztelańśk'ł osób 86, mięrlzy ·któ
remi zachowana niegdyś różnica Kasztelanów większych
i mniejszych, już nie istniała.
W Senacie PrymaR, Arcybisk.up Gnieznie11ski, pier
wsze miejsce po Juólu zasiadał, i najpierwszy głosował;
po Prymasie. szedł Biskup Krakowski i pierwsze miejsce
po lewej stronie 'J.lronu królewskiego w senacie trzymał.
Obok Prymasa sietlzinł biskup Kujawski za nim bi
skup Wileńsk,i lub Poznański przez alternatę. Ostatnim
w rzędzie biskupów był Smoleński.
KasztĆlan Krakowski przodkował wszystkiem Sena
torom świeckim, i mlał przyznany tytuł Jaśnie Wielmoż
neio, gdy innych Senatorów w pismach sejmowych tylko
Wielmożnemi mianowano:
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Uy Io trzech Ę;enatorów ohiernlnych, których krótow1
wierd�enia w g·odnośr.i tej Województwa przedstii
pąt
do
wiRły, ja�o ·to: Wojewoda Połocki, Witepski i starostza
Zmudzki. \,\.' ojewodowie Kijowski, .ft.oski, J\'la�owiecki,
Rawsl;i i Czerniechowski, tudzie� starosta Zmudźki brali
tytuł Genern]nych, 7, przyc7,yny że nrzędo,nnie ich ro1:
ciągało się do wsi.ystkicb ziem tych Województw,
W l-:4 itwie starostwa grodowe połączone były z go
dnością Wojen·mb,ińską, w koronie jedynie tylko kaszte
lan i wojcwodA · Krakowski mieli prawo trzymać grody W'
tych WojewÓd7,twacb któryllh byli Senatorami.
J{nsztel1rnowi Krakowskiemu, i wojewodom Krakow
skienrn, Pozrun1skiemu, Wileńskiemu, Sandomirskiemu, Ka
Hskicmn i Trockiemu powierzone były klucze do skarbcu
koronnego Krakowskic�o.
We wzg1ędzie głosu w senacie wojewodom równi,
1nvażani byli kasztelanowie we wzg.·lędzie obMviązków na
sejmikach i przy pospolitćm ruszeniu, za namiestników
Wojcwodziński.cb�

1'1:inistrowle Rzeezypos1tolitćJ.
·Tych nazywano dawniej urzęrlnikami Senatorskiegc,
rzędu, a wtedy
mieli miejsce. w Senacie po kasztcfanacn.
1
Od roku l 7 68 zajęli w nim krY-esła zaraz po Wojew8'
dacb. Urzędowanie ich l)yło dożywotnie i 1tozostało nim
jak się zdaje dJn tego tylko że -już od panowania Jana
III. wiele na pierwiastkowćj powadzę mraciło. W rze
czywistem, rzeczy ·�naczeniu byli to Sen:itorowie zawia
dujący rozmaitemi odd�iahuni · służby pubJicznćj, po tłwócb
równćj sobie d'ostojności w hierarchii ministerialneJ, jede�
dla korony drugi dla Litwy. - Z tąd wiąc nie za mini
strów królewskich jak w krajach konsfytucyjnych, Jecz za
ministrów Rzeczypospolitej uważani byli, i tak ich te�
mianowano. Właściwych radców korony, odpowiedziaf;..
nycb, w Polszcze nic było.
\V porządku ministrów pierwsze mieli miejsce mar
s1.alkowie wielcy, których dostojeństw� znakiem była J'a
.ska , a· głów nćm powołaniem przestrzeganie J)ot.piccze.ń-
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�twa osoby luólewstdej jnko też i pows7.echnćj spokoj ..
n.Qści, w ątolioy, i o milę, do "ola i l'o. (}zę�11' te� spra
wowali jury&dykcyą sądQwą hę'! a,ppe�(anyi, � �ażdy z o
§Qboa miął ,wd roz�azem swym chorągiew (J.iechoty , t«
'1zie� �oda�ą � wojska chorągiew jazdy. Oni przy_\mo.
wali posłÓ\v zagranic:t..oycb i wprowadzali ich do króla,
ustanawiali porządek dworskich obrzędów, pilnowali u
trzymania spokojoości na sejmach, zw'taszoza na elckoyj
�yc.h„ o�woJywali no,�o o'brar.ie�o król� i ni�ś.l_i przęd nim
laskę. g·dy okazywął się p�blicznie. W miej�cu �e�yde.ą
�yi królewskiej_ s�anówili cenę żywności, mieli w dozorze
,vłłgi i m�sry, i baczność. ua {lrzybywające do niej osoby.
�Vcwn�t�zn� dworęm król�wskim zar7,ądzanie należało do
�arszałków qad�orr�ych, krÓ1:>7m � roku 1766 g;-ounoM
tnini.strÓ"'.' nadaną �rn�tata.
Urząd Hetmaóski z razu rozdswauy do czasu i �
łlliarę potrzeby, 'połącion .r. �ośtał z god.oością· Senatorską
ł ministrows_ką w roku 1768. Samo nazwanie wyjawia
Jego przeznaczenie' któr-eni było najwyżs�e dowództwo,
wojska. W roku 1__53�. ustsnowion.o Hetmanów polnych w
felu pilnowania granic 011 nicvrzyjaciel.a. Zbytecznie roz�
szerzoną' władzę Het�auów, ograniczyło ·pra\YQ z roka
1764 'a· skutec.i'n iej jeszcze pr�ydaoie im do rady kommiB
fJi wojskowej. Hęt�ani ruJoH s�:ę puł.�i z.wa�ę wlelkićj.,
i· polnej buławy.
"Kanclerze ·-"'.' {)Qrząd�u minis.tr6.w u.rzędoioy naj_d�
byli z. raz1,1 w stanie ducbowny,m, w �o.ku_
wniejsi, obierani
,
1507 stan_ęło prawo n�kazującc, aby jeden y, kancle'rzó.w
bywał świecki. z ·czasem dodano. im w pomoc podkąn
.cl,er�..ręAA i. j,edni i drudzy pieczętowali l,ieczxcią m�jejszą
i �iększą k«;>,ronną lub ptęwską ws�ys_tkie akta publi,czoe z' podvis_eiµ ki;ólewsk}m wychodz,ice, mó.wili i.mieniem
�uóla do S(anów na sejm�e, i a�, �o rokt:t 1775.c, gdy lł :
_stanowiony �rnstał \Vydział intercssów z.agrauicznych, zno
sił� si,ę z liosłami dworów. obroh. Prcz�dowali tei w są
dach zwanych assessorskiemi, mieli sekretarzów pieczęci,
i pod, .i.eh strażą zostawała metryka koronna' w które·
1:1kładano akta sejmowe , tr.aktaty i najważniejsze pisma
fZądowe.
· ·
·
·
,
·
· · · -P<,tJskavbi-owie wicloy z,lwi, d1�· l� � 1:azu sarai tł�>-""
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chodami I wydatkami krajowcmi, u� roku 1764. dodano im
w pomoc kommissyą skarbu·, w której prezydowali.
Podskarbiowie nadworni (Vice-Tlte.,aurarii) przypu
szczeni do godności ministrów w roku 1775 zastępowali
niekiedy koronnych, w szczególności zaś zawiadywali do
brami i dochodami, tak zwanego stołu królewskiego.

Potl tem nazwaniem rozumiano wszystką szlachtę,
która nie jest w Senacie umieszczona. Byli szlachtą ws?.y
scy z ojca szlachcica urodzeni (gdyż szlachectwo matki
do niektórych tylko odnosi�o si� przypadków) j1.1ko też z
cudzoziemskićj s:dnchty ci co Indygenat, a z rodaków nie
szlacbty, ci co nobilitac_yą pozyskali. Byli między sobą
we wszystkiem równi, im tylko pr�ysł11giwało pm.wo do
piastowania wszelkich godności i urz"dów -w Rzeczypo
spolitej , jako też d.o posiadania dóbr ziemskich, tudzież
głos wolny na sejmikach i sejmach, 'i Jlrawo obierania
królów, a od roku 1775 wyłączne pra,vo do korony z po
minięciem cud1rnziemców. Stanowili zaś w Rzeczypospo
litej 3tan trzeci oałowładności krajowej, którcg·o atrybucye
sprawowali na sejmach przez wybranych z pomiędzy siebie delegatów, zwanych posłami zicmskiemi.
Prawa kardynalne Rzeczypospolitej zabezpieczały
przywilej� i swobody tego stanu. - Z innej str.o ny ogra
niczony był w ws�elkim przedsiębierstwie przem·ysłowym
zbliż:ijącym się do kupiectwa, i 'wyłączony od dobrodzlejsw
właściwych mieszczanom, co wszakże konstytuoyą roku
1775 zniesione zostało.
Wolność Stanu Szlacheckiego zależała osobliwie na
tern, iż sam sobie króla obierał; inn·ych ciężarów nie po
nosił i podatków nie płacił, tylko· takie które sam uchwa
lił; takim tylko prawom ulegał które sam postanowił, i
tylko w sądzie z równym sobie osób złożonym odpowiadał.
IJ1·z�dJ' właściwe Staoo,vi r1cersldcn1u„
Za wzorem Senatu który w ministrach Rzeczypo
spolitej miał swoich urzędników, wiał takowych stan ry-
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cerskl z łona jego ,vybioranyob, i przez króla mianown_.yoh.
Ci zaą mle\i tytuł �rzędoików �ielkich i nadwor
ny�b koronnych i Litewskich, lab też ziemskich i powo
ły��ni ·byli to z duchownego to ze świeo�iego staną.
Urzędnikami wielk�emi byli:
ęckretarze duchowni i 1hvieccy;
Uefereńdarze . duchowni i świeccy;
f odkomor�owie ·koronni i Litewscy;
, między temi
Pisarze wielcy których byto o�miu
·
h duchownych;
·
dwóc
·,
Chorążowie

Mieóznlkowie
Koniuszowie
Kuchmistrzowie
Stolnik-0wie
y.
Koronni i Litewsc
, . \
�
Podczaszowie
'".;. '
l{rajczowie
Podstolowie
Czesniko-ie i
Łowczowie
Strażnikowie koronni i Litewscy;
··
��oźni koronni· i Utews'cy ;·
G'enerałowie Artylleryi;
Generałowie Inspektorowie;
. .
J;nstygatorowie,' .
Chorążowie
)
Podkoniuszowie i ) N2:'d�orni;
_
Łowczowie·
)
·
) ·
)!isarze
Strażnikowie i ) P«:t!ni•.
· j
.Oboźńi
Kustosz koronnyt
Regenci kariccilaryów większej i mniej ?.,ej_.
Do tych przybył w roku. 177·5 Jako pierwszy wiei ·i
l;l�zędriik,
marszałek rady nieustają�ej.
.
Międ�y temi ·urzędnikami byli tacy, których atrybucye odnoslfy śię tylkQ · do obrzędpw zachowanych 11rzy
koronacyi królów, inni zaś ·mieli wpływ do SP(:3\V krajo.wycb; · a te�i byli:
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Sekretarze wieley , którzy na sejmach umowy. kró
lewskie i inne publiczne pisma stanów czytali , a w są...
daoh assessorskich cum voto de.cissivo ?.asiarlali.
Referendarze wielcy, którzy w sądach sejmowych po
Sem1tol'ach i Ministrach głos,owali, w Asscsors.kicb z gło...
sem stanowczyµi z.asiadali, w referendarskich prezydowali.
Byli oni dawniej refercnta�i w Inte{essach l\anclerskicb.
Podkomorzowie wielcy , którzy byli rztdcami gabinetu i
zwierżchnikami dworu �rólewskiego. Do ich urzędu na
\ę:6ało d41wniej rozpo.�nł}w�nit: kQllizyów w rzęczaoh gra
nicznych z pa11stwami -0śoiennemi.
Plsan�e wieley którzy zasiadali w ł'ą�acb assessor
skich, i bywali zwykle sekretarza�i rady nie.ustającej.
Pisarze polni którzy byli kontrull()rami etatu woj
skoweg·o. Po u8tanowieniu zaś kpnu:pissyi wojskuwęj zat,iad�li w sądach Jego wydziału.
Strażnicy. i obozni koronni i Litewscy, dawnićj mia-·
nowani przez Betmt•nów, a od Ioku 1'(76 11rzę� króla,.
byli tymże Hetmanom ku. pomocy w pl'z.edu;iiotach dotyczących materyału wojsk()wego. · .
Generałowie Artylleryi mieli w swćm dozorze �bro
jowµie' Judwisarn\ę t, prąchow�ie \ w.szrstk�e wojeonę
spl'zęty.
Hotrzeby ArtyJloryi Litewskiej opatrywane były z do"T
chodu pewnych �óbr po�eqiu przeznaczopych , z czego.
Gencra\ ArtyHeryi zdawał rachunek.
Do urzędu Generałów Inspek,torów naletał p,rz,eglqcl.
i llOpis wojtika.
ur�ąd Instygatorów koronnych odpowiad�ł ozrnno
ściom Pro�urstora rządowego w przedmiotach skarbowych,.
z tą ws�akże obszernością vvł,dzy, lż ąochodzić miel-\
także krzywd wyrządzonych fJbywatelom, gdy ci w obro- ·
nie swych praw sami nie stawali.
Kus o�z kOl'OfłDY , �awsze stanu d1;whow�ego , miał
do�ór nad skarbce� koronnym Krakowskim, zasiadał te�
w · sąda,cb assessol'akich i refereudąrskic�.
1ra podo�ieństwo tych ut'�Qdó.w wieJ�ich koronnych,
istniały w Województwaoh niektóre urzędy jednakoweg;u.
tytułow .nia, które ziemski(?�i nazyw3:no. Między temi ró,
�nil �· ę cz;ynnyrµ wpłrwe� do Ęl_lta w Qb�waMa�ic� �ę,1
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p; któremi łączyło się sprawowanie sądownictwa, inne by
ty czozemi odznaczeniami bez dzialalnoścj, 2:1tanowiącemi
wszakże pe\Vną hierarchią, w której porządku pr!'-ycho
dziło się do godności Senatorskiej; nabywającemi te� nie
jakie zoaozeoie, gdy król zwiedzał Województwą, nie
mając przy sobie urzędników nadwornych; albowiem w
takim i;azie ziemscy zastępowali ich miejsce.
Urzędnikami z atrybucyą sąłlową byli w koronie Pod
·komorzowie , Sędziowie, Podsędkowie i Pisarze ziemscy,
których król nominował z pomiędzy kandydatów obranych
na sejmikach, tudzież starostowie sądowi; w Litwie oprócz
tych Cywui10wie.
Podkomorzowie i Oywunowie 1.10zsądzali spra\Vy gra
niczne , przy pomocy mierniczych przysięgłych, iwaqycµ
J(omornikam·i.
Sędziowie � podsędkąmi i pisarzem , składali.. sądy
�iemskie czyli szlacheckie w sprawach cywilnych.
Starostowie grodowi sądzili w rzeczach kryminalnych
i porządkowych� a niekiedy w cywilnych. Wyręczali się
�aś najczęściej w- sprawowaniu t:ych obowiązków miano
wanemi przez siebie Fodstarosciemi, sędziami i pisarzami
Grodzkiemi.
Ur�ąd starQściriski bywał poszukiwany, z powodu
że towarźyszyło · mu pQsiadanie krQlcwszczy�n starostwa
mi zwanycli.
Gdy zaś w roku 177 5 postanowiono , że starQstwa
puszczane będą więcej ofiarującemu w dzierzawę , µ.rząd
starościńs.ki d.o samych tylko obowiąz,kó� ograriiczonr 8,
1,ozbawiony doohodu, stał się obier,alnym, przy utrzyma
niu wsznkże połąo�onych z nim prerogatyw.
W Litwie Wojewodowie hyli starostami grodowemi
z urzędu; a tu i w koroRie mieli pewną Jurysdykcyę W'
:n�eczaoh porządkowych i. nad ludem ż.ydowskim , 'którą
t3prawowali przez podwojewodzycb.
Urzędnikami do wykonywania Jyroków sądowych
byli
Burgrabiowie
Grodzcy i subdelegaci wojewódzcy.
·
Litwa różniła się pod względem urzędów �iemskięh
od korony w tem, że podzielona na Powiaty miała w każ
dym marszałka, który prezydował na ::;cjmikach i prowa-

�ił vo�,lJOlitc l'UijlAcnie..

Miała . tei w miejscu �tarost<hV'I
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do strazy zamków HorocJnlczycb,
nadto Budowniczych,
mostownfczych. i leśnic�ych ziemskich.
Istniał zaś w koronie urz.ąd Wojskiego który to u
w czasie oddalenia sję szlftchty na ·pospolite ru
ę
dnik
rz.
szenie, przestrzegać miał porządku i bezpieczeństwa w
województwach i ziemiach�
Godność starości�ska poł,czona by•� �awązę � Ju
rysdykcyą sądową. Posiadanie starostwa bez Jurysdykcyi,
nie stanowiło urzędu, ale tylko za��czytne · i korzystne
wynagrodzenie zasługi , dla czego te� królc"Ysżczyzny
zw.ane były chlebem wysłużonym (panis bene me,:_entium)·
Między· Starostami grodowemi odznaczał się Poznnn.:..
ski tem , iż sprawow.ał jui:ys_dykcyą w siedmiu grodach,
z kąd dawniejs�ego czasu wielkim sę.dzią, a późniejszego
·· ·
·
·
Generałem Wielkopols.kim był zwany.
Tytuł Generała Malnpolskiego zaczęto dawać za pa
nowania Jan� Kazimierza sta�oście Krakowskiemu;, a sta�
_rosta Kamienieckie brał tJtuł, generała zietą podol�kich,
z tej zasady, że był także starost� Lat1,czewskhn. ·

Z�romadzenla
pólltyczne.
.
.
'·
Jednemu tyl,ko stanowi szlacheckiemu 'służył ten.
przywilćj, że przedstawiając w sobi� ··naród, �kładać mógł(
zgromadzenia polityczne. . Tę n11:zywano sejmikaiqi, i już,
pod rokiem 1404 znajduje się ó nich wzmianka, w zbio- ·
rze praw _krajowych. Miały one początkowQ. w celu· u
chwalanie podatków w pilnej potrz.obie , a póź,nićj obie
ranie posłów na sejm i kandydntów do niektórych urzę-_
dów ziemskich; jednakże rozwiązanie naj,wnżni°ejszycb py-·
tań w przedmiocie \!Staw org·anicznych · do nich �ależało,
jak to dowiódł pr:1.ykładem sejm· cztćroletni (1788-1792}
gdy odesłał do sankcyi sejmików prawo. k11:rdynai'ne przy-
wracające dziedzictwo tronu. Jąż w roku 1�54 Kazi.,:
mierz Jagiellonczyk obiecał był 'że żadnych praw' nowych.
stanowić nie będzie bez dołożenia ·się sejmików, a w roku
1505 król Alexander nakaz·ał aby nic nowego nic stano
wiono bez zezwolenia posłów ziemskich· na. ,sejmikach,
obranych. Z t11:d wynikło stale żaprowad�_erii«? sejmikó�;
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które odtąd krÓloll·le nazftftozali przed każdym sejmem,
·zwyczajnym l nadzwyczajnym. Najściślej zaś obwarowały
prawa aby żadne sejmiki nie odbywały się bez zwołują
cych uniwersałów królewskich, zaczem każde zgroma
dzenie polityczne bez takiego upowainienia odbyte, było
nieprawnem i nieważnem.
Do składu sejmików wchodzić mogła sama tylko
szlachta w województwie. osiadła , z wyłączeniem nawet
tych nobilitowanych , którzy obowiązkowi Scartabellatus
ulegali; do głosowania ea nich przypuszczeni byli tacy
tylko którzy lat 18, a do kandydatą_r na urzędy tacy. tyl
ko którzy lat 23 dopełnili, i własność dziedziczną w zie
mi posiad·all. v
Po zagajeniu sejmiku przez senatora, albo w jego
niebytności przez pierwszego urzędnika ziemskiego, przy
stępowali obywatele do wyboru marszałka sejmikoweg.o,
którego obowiązkiem było oznajmiać zgromadieniu o po
dających się cło poselstwa kandydatach , . zbierać na nich
vota, ogłaszać obranych, i z przybrnnemi assessorami u-.
kładać dla nich Instmkcyą , 7,astosownną do pr?.edmiotów
zavowiedzianych uniwersałami , że nad niemi sejm nara
dzać się będzie; tudzież do życzenia obywateli i do miej- .
scowyoh potrzeb województwa.
Z przeznaczenia swojego odbywały się czworakie
sejmiki, jako1 to przedsejmowe na których obierano posłów
ziemskich; · relacyjne na htórych posłowie ci zdawali
sprawę z czynnościów sejmowych. Elekcyine na których
obierano deputatów do trybunału koronnego, te zaś miały
termin i miejsca stałe wyznaczone do ich odbywania;
gospodarskie na ktorych czyniono urządzenia porządkon·e
ku potrzebie województwa a nakoniec sejmiki na których
obywatele obierali urzędników ziemskich sądowych. 'J.łe
ostatnie odbywały się bez uniwersałów i 1)8 proste we
zwanie woiewody, skoro jaki zawakował urząd.
Po pierwszym rozbiorze kraju '-wysyłały ną sejm:
Prowincya Wielkop.olska posłów 66,
Prowinr.ya Małopolska posłów .53,
Prowincya Litewska· posłów 42.
Zasiadało jednakże na sejmie posiew 177 albowiem
prowincya lnfiaJJcka lubo dawno od kruju odpadła, repre_.
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�entownna 1,yła przecie przez 6ciu posMw·, których łu;ot
mianował. Podobr)ież reprezentowane były odpadłe wo
jewództwo Po.łock,ie przez. posłów dwóch, a ist�ie)ące
tylko nRzwiskiem województwo Smoleńskie przez pos�ów
�ztćrech, obieranych w ,,.Wilnie; i równie nomh)alne WO•
jewództwo Czerniecbowśkie przęz posłów o�tęrech, obie
ranych w Wł·odzimicrzu, czego zaw·arte z llossyą traktaty dozwalały.
Zysk.iwanie votów przez datki , i wszelkie rozruchf
lJB sejmikach b�ły zab�onione po� kara,m i n�jcięższem�.

Se

J

m Y�

\V sejmach mieściła się władza. pra�odawczs naro
du., i istniała jego całowładność. Do ich składu webo-:
dziły trzy jego stany, to jest k�ól, rady duchowne i świec
kie czyli senat, i· stan rycers�i _przez
pos,ów ziemskie�.
··
zastępowany.
Sejmy były dwojakie zwy4?zajne i ąa_dz�yczajne;
do tych ostatnich poliozano konwokacyjne i ęlekćyjne; a
n.a wet koronacyjne, gdyż te wynikały z' przypadku: śąiierci
k�óla, czyli inaczej � potrzeby nieprzewidzianej.
Sej-my ·zwyczajne odbywały się z prawa, co la�
dwa. Nadzwyczajne zwoływał król w miarę potrzeby.
Według konstytucyi roku 1776 zac�ynać się miały seJ:.
my zwyczajne. w poniedziałek po Ś ._ M_i<;bale , a w edług
traktatu z_ rok:u 1766 trwnnie ich do tigodni 6, nad�wy
czajnych ZAŚ d-0 tygodni dwóch było ograniczonę. , Zali
mitowanie sejmu, inaczej przedłużenie onego przez od
roczenie, nastąpi.ó tylko mogłQ Z lfO}i ,St�nÓ \\'.: sejąiuJącycb
··
jednomyślnością objawionej.
Od r. 1673· odbywały się stale dwa sejmy w War-:'
sza wie, trzeci z kolei w Grodnie; ·wyjąwszy konwoka
cyjne i elekcyjne, ktÓfe zawsze w Warszawie, i korona
cyjne które w Krakowie odbywać się JJOwinny były.
w sposobie głosowania
sejmach zachodziła t&
.różnica, że na jednycłl które zwano wolnemi prawa głó
wne inac�ej przedmioty Status uchwala�e by,�llły jecln�
myśJnoś.cią, 1ia drugich które zwano konł'ede:rackicmi stt� .

Iła
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nowi·ono o nich, większością głosów„ Przedmioty nie po
liczone do rzeczy Status, rozwiązywane były na jednych
i na drugich takąż większością, i utrzymywały się przy
mocy obowiązującej pomimo zerwania sejmu.
. Przez ustawę � roku I': 68 opisany zostsl porządek
�ejmowania którego głównemi warunkami było: rozpo
znanie ważnosci wyboru poŚłów ziemskich i zarzutów
vyłącz�jących, którym podlegać mogli takie se.natorowie;
zagajenie sejmu przez marszałka przeszło sejmowego;
wybór marszałka z pomiędzy posłów nowo obranych przy
zachowaniu alternaty, między prowincyami; ustanowienie
sek;etarza sejmowego którego marszałek mianował; i wy
znnc.zenie deputacyów do roztrząsania czynnośoiów IDllgi
stratur krajowych ; po czem następowało złączenie się
izb:Y poselskiej z senatorską. Na tej połączonej sessyi wy
znaczał król dwie delegacye z senatu, jedną do konsty
tllcyi czyli do rozpozoswsnia przedmiotów prawodawstwa,
drugą do słuchania sprawozdanie wydziałów rządowych 1
obierano t�ż członków rady nieustającej , i sędziów sej
mowych z koła rycerskiego; nakoniec czytano pacta Con
venta i propo;1,ycye podane od tronu pod rozwagę sejmu.
Relacye posłów polskich do dworów obcych, i przed
stawienia posłów zagranicznych, słuchane były przez iz
by połączono po ustąpfeniu z sali arbitrów (1mblicznośoi).
Podobnież słuchano in pleno relacyi magistratur krajo
wych, po czem dopiero rozłączały się izby.
Kaida z nich z osobna, roztrząsała wniesione ocł
tronu lub też przedsta\vione przez swych członków pro
jekta, w przedmiotah takich które nazywano ekonomicz
nemi, to jest że te mieściły się między u·stawy główne,
i przyjmowała je lub odr�ucała większośdą głosów, i tó
rych równość król rozwiązywał, przyczem izby donosiły
sobie nawzajem, i uczynionym postępie w każcJym wziętym do narady prze'dmioeie.. \.
Głosowanie w przedmiotach Stal-us czyli na ustawy
główne następować musiało nieodzownie jednomyslnośc-ią
której jeżeli nie było z przyczyny, że poseł jaki użył
prerogatywy liberum veto, wyrażającej się słowem „n i c11 o z w a I am" wstrzymane zostawały dalsze czynności
�cjmu, i ten kończył �i� poltc�eniem izJ>, }ltórym odczy ...
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tywano przyjęte uchwały, l JD&rszalek sejmowy pożegna
wszy króla imieniem stanów, podawał je do zapisania
(oblaty) w akta grodzkie, Taki sam tryb postępowania
miał micjsće gdy nie nadarzyło się oppozyeyi; w żadnym
zaś przypadku (według uchwal sejmów· które na początku
panowania Stanisława Augusta nastąpiły) nie uważał się
sejm za zerwany dla tego, że który poseł przerwał jego
czynności przez użcie liberum veto, ale tylko za niedo
szły w tej materyi, która była przedmiotem oppozyoyi.
Sejmy odbywały się przy arbitrach, to jest w obee
publiczności, niektóre przypadki wyjąwszy , g·dzie ustą
pienie arbitrów było nakazane. Zdarzało się też że do
przedmiotów wymagających ścisłej tajemnicy wyznaczano
z senatu i z izby poselskiej pewne osoby, które rzec�
załatwiwszy składały tyczące się jej pisma d_o zachowa,.
nia w ręku kanclerzów, gdzie nietknięte do następującego
sejmu zostawały. Zwano te pisma Sc1·ipta ad At·chivim1,
i te potwierdzane bywały prze� sejm jak gdyby z jego
wiedzl'ł zdziałane,
Nieobecnego z przyczyny śmierci lub z innego po
wodu marszałka sejmowego, zastępował pierwszy z po
rządku poseł z tej prowincyi w której była laska. Sessyje
sejmowe nie pow.inny były odbywać się nocą, i nie było
osobnej mownicy; każdy poseł głosował ze sweg·o miejsca.
Uchwalone na s-ejmach ustawy ogłaszttły się dru
kiem, i wchodziły do ksiąg zwanych Volumina legum.

H.onfederacye.
Tnki był w Polszcze sposób �braclowania zwyczaj
ny. Był zaś inny nadzwyczajny który zwano konfedera
cyją, sięgający roku 1382 , a używany to w czasie bez
królewia, to niekiedy za panowania królów, w przypad
kach niebezpiecznych , gdzie przeto ściślejsze połączenie
się stanów pod jedno hasło zdnwało się być potrzebnem.
Konfederacye w czasie bezkrolewia zawiązane by
wnły w celu zabezpieczenia spokojnćj elekcyi króla , i
gruntowały się na prawic. Konfederacye za życia króla
twor�ące się, a do których on przystąpić nie chciał, po�
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czytywano za nieprawne, i te były zabronione, 'ile że mie
wały czc:stokroć dążność szkodliwą; jednakże utrzymy
wały się nadużyciem.
Zawiązywały się jedne i drugie pod powagą .uro
czystego oświadczenia, że obywatele łączą się siłą i umy
słem dla ocalenia ojczyzny; i w rzeczy samej niektóre
posłużyły do dźwignienia jej z klęsk ciężkich. Stawały
się prawnem� i zupełnemi gdy król do nich-przystępował,
a ,v tedy pri.ybierały, nazwanie konfederacyi stanów Rze
czypospolitej, i pod ich to powagą odbywały się sejmy z
większym pośpiechem i energiją , ponieważ przy niektó
rych modyfikacyacb w działaniu zwyczajnyJll, ułatwiały i
zapewniały skutek ioh obrad. Pomimo takiej legalności
scjtnó w skonfederowanych , sposób ich zawiązywania si�
nie był jedna prawem opisany.
Zaczynały ·się one zwykle na którym sejmiku prze�
porozumienie się szlachty, że popierać będzie pewien za
miar z dobrem ojczyzny zgodny,. poczem wezwane były
inne województwa i ziemie do przystąpienia do związku,
co jeżeli nastąpiło , konfederacya zwała się generalną, i
jui wtedy winni byli łączyć się z nią senat i ministro
wie. Lub też konfederowały się bezpośrellnio stany sej
mujące.
Tak urządzone konfederacye obierały dwóch mar
szałków, jednego z korony drugiego z Litwy, i dodawały
im r{ldzców, co nazywano generalnością, a niekiedy mie
. wały sądy i regimentat'zów , to jest tymczasowych do
wódzców
wojska z władzą hetma1iską.
·
Konfederacye sejmowe miały moc najwyższą, i �tanowiły całowładnie w rzeczach publicznych większością
«losów, i wtem to znaczeniu uznane były przez konsty
tucyą roku 1775.
1'rwałość ich była zawisłą od osiągnięcia celu w
którym zawiązały się, zaczym ustawały skoro cel ten był
dopięty, i natychmiast wracał dawny porządek rzeczy.
J{onfederacye pojedyńcze ziem i województw złożoar. w
widokach jeduostronnyc)J, a tem · samem nieprawne, ·uchy
lano skoro po temu była możność, i eliminowano z aktów
grodzkich wszelkie ich pisma; poczem zwykle pokrywa„
no nmnestyą oo poc�yniły zdrożnego. Takie konfederacyeJ
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zamicniJ\ly się w rokosz gdy zachodził tylko ,:wiązek
stanu rycerskiego be?. porozumienia się z królem i z l!e ....
natem, a w bunt jawny, gdy czyny jakie gwałtowne, lub
prawu przeciwne przez. nie dokonane zostały,

Sądy s�jmow�.
Sejmy priybierały w pewnych przypsdkftch, jako t<1
gdy szło o rozpo?manie czynów obrażoneg·o mftjestatu, lub
o pokrzywdzenie bezpieczeństwa kraju; a niekiedy w in
nych sprawach k.ryminalnach przez trybunały do sejmu
odesłanych, powagę sądową. Do roku 1688 składoł takie
sądy sam tylko senat; roku teito przypuszczono do nich
oemiu posłów ziemskich , a później zasiadałCJ w nieb do
54 delegatów stanu rycerskiego.
W roku I i7 5 nastąpiło sądów tych nowe urządze•
nie,. mocą którego zamieniły się w stałe,· t!;dyż trwać mia
ły od sejmu do sejinu , a złożone były 2! całego senatu,
,., ministrów i z 30 osób ze stanu. rycerskiego po temu �
umysłu obranych. Komplet tych sądów składał się � 24
głosów. Odbwwały się one k�dencyami sześeiotygodnio
wemi, i misły dwa reg;estta wpisowe.
Uo�poz-nawaniu ich podlegały sprawy obrażonego ma-r
jestatu, zdrady kraju, buntu, u'oisku obywateli, i naduży
cia wład�y urzędowej przez. ministró·w i członkó·w rad'y
nieustającej.

Uada :Krolest,vd.l{r,.Howi'e polscy nie byli nigdy bez ripły do spraw'
knjowych. W pierwiastkach monarchii pr7,ywoływali do
ntej we-dłag okolicznośfli książąt krwi swojej' tudzież Prn
btów i Batonów państwa;' p·ói
' niej senat był shrłą radą·
króla, międ:r.y sejmein a sejmem, w r(}ku' 1775 zaś osta
nowio·na zost�h• puy boku królewskim rada nieustBjąca,,
z atrybucyami jakiej niemiała równie· rozciągłych w �ol
szcze żadna mng-istratura.
Rada ta składała się z trzech stsn•Ów Rzeczypospo
litej, to jest z króla, który w niej' prezydował ;, � senaill

r.a:-1tąpionego w nićj pr7.ez 3 ·senatorów ,luchownych, ·II
8w\eckich i prze7. c7,tcrech ministrów przodkującyob w
W:>7d?.iołae� r:r.ądowycb; nakoniec_ ze stanu rycerskiego„ za
stąpionego przez 18 rafłców.
\V�7,yscy ci c:,;łonkowie rady obierani byli na sejmie
wotami sekretne mi, i zasiadali w. niej lftt cztery.
Ra,ła ts dzieliła się na ,pjęć departamentów jako to:
Interessó,v zagranioznich; policyi czyli dobrego porządku,
wojskowy, sprawiep-liwości t skarbu.
Powierzona jej hyła przytćm władza zwierzchnicza
nad c.ałą, służbą rządową, 3 później miała DRdaną IDOO
objaśJienia wątpliwości w prawie zachodzące, tudzież u
khrlania projektó,v do praw nowych. Do niej należało
tald:e obierać kandydatów do wakujących godności du
chownych i �wieckieh, i flo poselstw postronnych. Był&
to więc raczej rada królestwa niżeli rnda króla, zwła
szcza że przez swoje departamenta miała w wielu przed
miotach władz� wykonawczą. Postano,wienia tej rady za
czynały eię od słów: My król za zdzrniem rady
nie ustając ej i t. d.

Du�ltowieństwo.
Duchowieństwo nie stRnowiło w Polszcze stanu od
rębneg·o, ale mieściło się pod względem stosunków poli
tycznych 7, krajem i z rządćm , w stanie szlaclleckim , z
którego też łona brane było; jeżeli więc czytac się dają
na wstępie do ustsw sejmowych te słowa: My r ady d u
c bo w n e i świ e c kie, nie należy bynajmniej _wnos-ić z
tąd że· był senat du.ch�ny; albowiem istniał tylko sen-1t
jeden w· którym zasiadali wszyscYi biskupi obrządku ła
cińskiego, obok senatorów świeckich, i wfa7.l z niemi g•o
sowali. Tę wszakże w stosu�kach � władzą ustawodaw
czą mieli .atrybucyę, że jak oni przeciwko stanowi świec
kiemu, tak stan świecki przeciwko duchownemu nic ta
kiego ucbwalsć nie mógł,- co bY'--je.dnego lub drugiego
prerogatywom uszczerbek przynosiło.
Prawa krajowe mieć chciały ażeby nominowani do
biskupstw być nic mogli tylko Polacy i szlachta rodowioi,
14
Dzieje Król. Poltk, Tom Il,
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ani tćż aby jćdna osoba dwa biskupstwa razem trzymnłt?,
ani przy biskU[)Stwie opactwo lub probostwo posiadała,
ani nakonicc aby niektórzy z biskupów kanclerzami byli,
aliści odbiegano nieraz od_ tych zastrzeżeń zwłaszcza od
obudwu ostł,tnich
Pierwsi biskupi \v Polszcze mianowani byli prze2;
stolicę Apostolską; za Bolesława śmiałego (jak niektórzy
kronikarze twierdzą) wprowadzony był ten zwyczsj , że
obierały ich kapitułY,; Papież Mikołaj V. pozwolił Kazi
micr7..owi Jagiellonowi nominacyi do dziewięćdziesięciu u
rzędów kościelnych, a odtąd już prawo obierania bisku
pów było przy królu, zaczem Jan Albrecht i Alexander
Jagiellonowie, ciężkie kary przepisali na tych ducho
wnych, którzy pomimo ich woli starali się w Rzymie o
godności ko8cieln_e. Po zaprowadzeniu rady nieustającej,
ona trzech kandydató·w do biskupstwa obierała z pomię
dzy których król jednego mianował. Biskupi zasiadali w senacie dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od· Pa
pieża; Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski , miał w
nim pierwsze miejsce.
Było powinnością Prymasa przestrzegać całości praw
i upominać króla jeżeliby dostrzegł że przeciw takowym
wykracza; zwoływać w bezkrólewiu sejmy konwokacyjne
i elekcyjne, 1 w czasie tern trzymać ster rządu. Shlżą
cego niegdyś Pry�nasom prnwa bicia monety, nie używa,.·,
jak się zdaje nigdy.
Stan duchowny miał sobie uwłaszezone pewne go·-·
dn-0ści które podzielał z stanem rycerskim, jako to : pisa
rzów·, sckretarzó,v i referend.arzów wielkich ; -urząd ku
stosza koronnego zaś,, wyłącznie należał -się osobie du
chownej, a oaj_częściej brani byli z duchowic11stwa kan
clerze 1. podkanclerze. Biskup 'Krakowski był knnclcrzcm
Akaden'.lii Kokowskiej;· biskup Warmiński z urzędu Pre
zydentem ziem Pruskich. Nadto ZMiadali w_ trybunale ko
ronnym prezydent i deputaci ducbowni, wybrani prnez;
kał)ituły. Nako11iec wszystki� prawa swobody i przywi
leje stanowi szlacheckiemu właściwe, służyły też i du-'
chownym urod�e11ia szJacheckiego.
Prelatury i godności .hpitularne nadawał król, ale
tylko osobom od których według· prawa z roku 1607 do.
I
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·m':\gnno się wywodu szlachectwa � ojca ł z matki. Były
wszakże pr:i.y niektórych kapitułach po trzy kanonie do
ktoralnemi zwane dla duchownych nie Śzlachty, odznaczających się szczególną zdatnością i nauką.
Względem opactw, prawa mieć chciały aby na wa
kujące klasztory zakonników szlacheckiego rodu, a w .ich
niedostatku opatów z duchowieństwa świeckiego pod obo
wiązkiem uc7,ynienia professyi obierały.
Duchowieństwo obrządku ruskiego i ormiańskiego
ni� miało wstępu do senatu.
· Majątek duchowieństwa dzielił się na funduszowy i
na osobisty. Pierwszy pochodzący z nadań i z zapisów
uczynionych kościołom, biskupstwom, kapitułom i klas�to
r om już od roku 1635 nie mógł być powiększany ani
darowbrną ant4kupnem , bez wyraźnegQ zezwolenia sej
mów. Drugi o ile był własnością duchownych świeckich,
podlegał powszechnemu prawu o dobrach ziemękich ; je
żeli zaś należał do osoby czyniącej professyą zakonną,
powinien' był być sJJrzedany , a z summy szaounkowćJ
czwarta tylko część dostawała się klasztorowi.
W pierwiastkowych c�asacb dobra duchowne fun
duszow:e wolne były orl wszelkich po�atków i powinności
publicznych, co wszald,e za panowania Zygmunta. I. już
ustało było; a w wickach następujących ,..ponosiła włas
ność duchowna wi'ększe· nierównie ciężary niżeli szla
checlrn, albowiem 11rzybyło do nich tak zwane subsidium
charitativum, i podleg:\ła ·stanowiskom żołnierskim.
Dziesięcina wytyczna stanowit1a z razu główny fun
dusz opatrzenia dla stanu duchownego; gdy zaś do czę
stych sporów z dziedzicami stawała się powodem, już
w roku 1635 poAta:nowiono, że utrzymuje się tylko w
królewszczyznach , w dobrach ziemski.eh za8 na kompo7,ytę czyli reluicyą pieniężną zamieniona być może, 1J
cżego wynikło· z1iaczne jej zmniejszen,e, i do tego na
tak zmniejszoną nałożony został podatek.
Najdawhiejsze prawa w Polszcze uwalniały ducho
wieństwo· z pod jurysdykcyi świeckiej , tak in personali.
bus criminalibus jako też in civilibus realibus, wyjąwszy
spra";'Y z posiadania dóbr ziemskich wyniknjące. Jurys
dykcya tluohowna ·nad osobami świcokiemi rozciągała się
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zaś do pr�edmiotów. tylko· rellgif oycb, I to- ze znacz·nem-
jej ścieśnieniem względnie osób sta9u szlacheckiego�
Wszystkie spra,wy duchowne e:c acloratu et realu koń
czyć się powinny �ły w kraju, i nie dopuszczano w niob
odwołania się do lł,zymu.
ByłYs' zaś trzy rodzaje sądów duchownych krajo
wych: Biskupie czy ff Konsystorskie, 1\'Jetropolitaloe i Nan�
cyatorskie, które ostatnią instancyą stanowiły. Dekreta
konsystorskie wychodziły� poił imieniem officyała. ���)

Siła zln•ojna.
Niektórzy odnoszą do panowanfa Bolesława Cbro
breg·o urządzentc stałej kraju obrony, przez �aprowadz-e
nie milioyi zawsze gotowej do boju, i włożony na szla
chtę obowiązek służby wojskowej. A w rzeczy -samćj (lO
zostały ślady o kontyngensar.b , które dostarczhć miały
miasta w łucznikach i puJ.der�nikach , tudzie� o powin
ności ciążącej na sołtysach dóbr świeckie� i duchownych,
staw, nia w szeregach wojslm pod karą utraty ·swych
_ dzierzaw. '\tV �tatuoie z roku 1347 jest mowa o żołnie
rzach (milites) 1Jobra wolne prawem wojsko\'vym posia
dających, niemniej o --panach i o szlachcie (Barone!ł et
nobiles) którzy w obronie krsjn .stawać powinni. - 1.1 0
pierwiastkowe urzątl:,nie siły zbrojnej, zamieniło się z
czasem w niestale (oo od i•Otrzeby i okoliczności zawi
słe) zwoływanie pospolitego ruszenia, to jest w z1ąomn
dzanie się szlachty po,I imaki swej ziemi , ile razy krół
rozeRhtł ollwieszczenia wiciami zwane, które z razu sam
a później z --aqożeniem się sejmu wydawał.
Takie urządzenie obrony krajn nie odpowiailało wszak
że �otr:r.ebic, gdy ten rozsz.ćrzył się , zaludnił i zapo
mógł; zaczem ustrinowiono chorągwie zaciężne, na które
szedł pewien podatek ,z gruntów, a do strzeżenia granic
wojsko kwarciane, tak zwane z tąll, że utrzymywało się'
� kwarty czyli czwartej_ cz;ęści dl>chodów z królewszczyzn
�) Obszerniejszy wywód praw· i swobód da.cllowień�twa znajdr.i� ·
czytelnli,;. umieszczony powyżej· w historii xościola polskieg.�
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wpływ1 'jącyoh. Stefan Batol'y przydał do tego, pułki ko
�ackie regestrowe, 1o jest trybem regularnego wojska u
rządzone, tudzież piechotę łanową, tak zwan)l, że miasta
i wsie królewskie dostarczać miały 1; pewnćj liczby ia
nó w, człowieka uzbrojonego. Miała 'więc I'olsiiJl wojsko
stale trojakiego zbioru, z 1.óllciągu m�yli werbunku, z llO
pisu czy li rekrutowani-a, i z kozackiego reg·estra·,_ Do
tego przybywały chorągwie nadworne niektórych możniej
szych, w ,i�w, zwłsszoza w ziemiach ruskich
osiadłych, którzy je dla obrony swych clóbr od Tataró,v
trzym!'li, a w wieiu p_otrzebach posiłkowali niemi wojsko
Rzeczypospolitej.· Lecz gcJy porządek w niej zmięszał się,
1
1
�mniejszono liczb ę wojska za Augusta II. do 24 tysięcy,
a w ro-ku 1776 postanowiono, �e będzie go tylko 17 ty
sięcy, n�· utr�ymanie którego wychodziło 8,600,000 zło
tych. Żadnej zaś w kraju oprócz l{nmieńca podoh,ki ego,
i umocnioQych wałami klasztorów na Jasnej górze i, w
Berdyczowie nie było fortecy.

,, J:.11d11ość nł.e szlael1eeka.
l'rawa nazywały Plebejuszami tych ludzi, kłerzy nie
l)yli szlacheckiego urodzenia , bez względu czyli oni .v
miastach ,czyli po_ wsiach siedzieli; a tych Plebejuszó,v
wyhł:cz.ały <fil udziału w stosunkach politycznych krajo
wych. .Miasta główne wszakże w znaczeniu korporacyów
uważane, mil\ły niektóre okazałe przywileje, jako· to :
11rawo podpisywania '"'przez deputowanych akta narodowe
wa.żniejszej treści, i były reprezentowane na sejmach kon
wokacyj!}JCh, elekcyjnych i koronacyjnych; Krakowscy
inies;.r,czauie mieli mnvet rwzwolone nabywanie dóbr ziem
skjoh ; a pr1-y k�dej koronncyi król kilku �. niob passo
wał na rycerzy (Equites am·atiJ; zabezpieczony był też
dobry byt miast wolnych, -ustawami municypalnemi, a
swobodne położenie ich mieszkańców sądownictwem wła
sJ1ym , j zaprowaclzonem z daw�a prawem Msgdeburskini
lub Chełmińskim. tud�ie� najrozciąglejszcmi prżywilejami
w·· przciJmioeie handlu, przemysłu i kunsztó.w. Te.n 11tan
1·zecz1 utr�ymała k."onstytucya roku 1775.
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Nie tak pomyślną była dola mieszczan w miastach
szlacheckich, jednakże i tu byli ludimi wolncmi, a wła
ścioielaml domów i gruntów.
Przeciwnie działo się z najliczniejszą klasą w na
rodzie, to jest z włościanami, którzy przeszedłszy zbie
giem okoliczności do wyjaśnienia trudnyćh, w poddań„
stwo szlachty, nie tylko że pozbawieni byli osobistej wol ...
ności i wszelkiej właności, ale nie mieli nawet po sobie
opieki prawa, z przyczyny, że niebyło sądów któreby
skarg ich słuchały. Mało znaczące wyłączenie stanowiły1
w tern stanie rzeczy 1 niektóre swobody ludu wiejskiego
w królewszczyznacb, zabytki sła_be pomyślniejszej niegdyś
·doli.

�udzozlemey.
Prawo opiekowało się cqdząziemcami na ręwni �
krajo�cami skoro tylko z ciałem narodu połączyli się,
do czego wszelka �najdowała się łatwość, dla szlachty
zagranicznej przez zyskanie indygenatu,. dla nieszlachty
przez _przyjęcie miejskiego. Jakoż ludność miast więk...
s�ych była po części obcego pochodzenia, a '3tan szla
checki liczył" w swym gronie nie jedno dostojne imie za ...
graniczne. Tem to sposobem Ormianie znale.źli w-Pol-,
szcze dragą ojczyznę, a 'fntarzy do Litwy zaprowadzeni
porównani zostali w p.rz.ywilęjacb ze sz1acht,�h

Ż y. d z I.
Była jeszcze w narodzie jedna gałęź ludności, ma
jące byt zabc:,;pieczony prawami, które posunięta do zby..,.
tku cierpliwosci zostawiała w swej_ mocy, pomimo jawnej
ich ni�dógodności. Ludność tę tak dalece· rozmnożoną iż
miejscami ósmą, a w ogóle cż ternastą cz�ść mieszka11ców
stanowiła, skła�ali żydzi. Głównym ich. przywilejem byłą
nieograniczona tolera�cya wyznania, połączona z pewnym
rodzajem· sądownictwa sprawowanego w rzeczach nawet
cywilnych przez . rnbinów , w �rybie podatkowania id
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prze� kahąły, a gdy zachwiany wojpą Szwedzką i bun
tem kozaków p orząci.'ek, rozprzęgać się zaczą�, żydzi we
g�li uczynkiem w posiadanie wielu swobód i , korzyści,
których illl. ustawy krajqwe zgo�a nic zape�f!iały. �ą
��leją wcisnęli się do miast i ogarnęli handel ziemiopło
dow; objęli te� szynki i rzemiosła łatwiejsze, � wielk�
�todu �:1.kodą. �eofici żydowscy przywłaszczali sobie
tó me ze szlachtą prawa, i przychodzili przez myln� rze
czy tej tłnmaczenie do posiadania dóbr ziemskich. Prawo
z pku 1764 zniosło te nadużycie, nakazało im wyprze
da11"e się z takich posiadłości, i zrównało ich z mieszcza�
:ąami �ub z �·łościąąaQii� �tosow�łe do miejsca ich pQbytu.

·I11dygen&tJ1 I :NoJ>Ultaeyc..
Że stan szlachecki powstał w Polszcze przez �asłu-·
gę w zawodzie wojs,kowym, nie podlega żadnej wątpli
wości, ponieważ akta �ajda'Vniejsze dowodzą iż nazw�
�ie Sz�achcic (nob,ilif) to samo miało znaczenie co ry�
�erz (Eques) 'lub żołnierz (miles); i trzy te nazwania
jedno ża drugie brane � używane.. były,_ z�czeo:i też stan
szlachecki 'fa corpo,re. tytułowa� się rycerskim. 01,{olicz
'l\�ŚĆ ta wrjaśnia dla czego w P.olszcze tRk w\ele było
szlachty, zważywszy na dł"qgie · wofoy ktare prowadził
naród. Nadawanie szlachectwa z którym w pierwiastko
. łączyło się ·obdarowanie ziemią pod obo
�ycti wiekaeh
,yiąz,kiem służby wojskowej , a z kąd n.azwa ie szlachty
�iem\3:par�i pąwstało _,_, było atrybucyą króla;, \f roku 1578
gdy j u� istniało wojsko ree;ulame i stałe, a stan szla
checki znac?.nych _ nabył prerogatyw , postanowiono aby
outąd już szlachectwo na sejmie iylko i za zgodą "·:szy
J:1tkich sti,nów ądzięlagę' było, zac.z em. wszelkie nobilita
cye przez listy nadawpze kr6lewskię, jako też przez
pr�ysposobienie, czyli_ przybrani� do imieni� i herbu. zn
p�_łnie ustały. Niekiedr. tylko pozwąlały sejmy królowi
pewną;, (7.wykle nie wiel,ką liczbę osób stanu wolnego)
11.obi.li�ować przez dypło.ma jawne lub sekretne, w których
wyra.�.9n,o być miało, c�yli szl�chectwo. nadan.c jes.t ,-1rae_...
ąiso Scartabetlatu, to jest z upownimieniem do sprawo-
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wania urzędóiv, czyli też aalvis legibus et statutis Begni
de Scartabellis, to je�t że dopiero prawnukowie uszlach
conego w ten sposób, do tej prerogatywy 11rzyptiszczają się.
Używanie herbu i posiadanie dóbr ziemskich, lubo
ętanowiące p rerogatywę stanu s�lacheckiego , były wąt
pliwem dowodem szlachectwa , w Litwie dla tego, że
wiele rodzin polskich pozwalało nawracającym się do·
wiary Litwinom przybierać ich herby, na Podlasia na Wo
łyniu i w Kijowskim dla tego , że królowie z domu Ja
·giellonów �pozwalali rozdawać w tych Województwach,
w celu ich zaludnienia, własność ziemską nie tylko szl�;.
clicie, ale i illlłYID luifziom, jak wyrażają ich reskrypta.
I> od·obnie się miało z wywodzeniem nazwiska od
dóbr; znórem prawo z roku 1707 zabroniło aby nie pe
wni szlachta, miast i wsi nowo założonych od swoich
imion nie nazywali , niby na okazanie tym. sposobem da
wności swoich familij. Pasowani w czasie koronacyi ry ··
cerze .ze.J stanu miejskiego (Equites aurati) nie byli po
czyty\Vani za szlachtQ rodowihl, - Według konstytucyi
roku ł 775 nowo mianowani szlachta winni byli kupić do
bra ziemskie wartości 50 tysięcy złotych pod utratą przy/
wileju.
Przez indygenat nabywał cudzoziemiec szlachcic,
prawa ziemian,iua polskiego; była- to naturalizacya połą
czona z uznaniem szlacbectwa; konstytucyą z roku 177 5
obwarowano- było aby kaMy indygenat otrzymujący, na
był dobra dziedziczne wartości 200 tysięcy złotych, i ta
kowe przez całe lat 20 posia1'•_ł, a nierównie dawniej
stanęło było prawo nakazujące,- aby indygenaty tylko na
sejmach i za zgodą stanów dawane były, i to nawet tylko
katolikom.

PodJdal kraju 1101ltycz11y.
Podzielone było państwo polskie pod względem 1>0litycznym, · to jest w zastosowaniu do prawa krnjoweg--o,
na wielką Polskę, małą Polskę i Litwę, i zawsze w pis
mach sejmowych o trze.eh narodach i o trzech prowincyach
bywała wowa f pói-nicjszego C:tial)U JllÓwiono t,lko o dwóch
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pod nawiskiem ogólnym korony, to jest Polski' i Ljtwy.
· Te trzy ·prowincye podzielone były na województwa, zie
mie i powiaty.
Przed pierwszym kraju podŹiałcm składała się pro
winoya Wielkopolska z 13 Województw idących porząd
kiem następującym:
1) Poznańskie z ziemią ,vsc�owsku
2) K�liskie;
8) Sieradzkie z� ziemią Wieluńską;'
4) Łęczyckie;
5) Brzeskie Kujawskie ·z ziemią Dobrzyńską;
6) Inowrocławskie;
7) Płockie;
8) Mazowieckie;
9) Rawskie;
10) Gnieźnieńskie, w r�k,u 1768 ustanowione;
11) Cłełmińskie;
12) Malborskie;
i'S) Pomorskie ;
te trzy ostatnie stanowiły ziemie zwane Pruskiemi, które
miały niektóre szczególne przywileje , i senat prowin
cyalny, pod prezydencyą biskupa Warmińskiego.
Prowincya' Maiopolska do której wcieione były zie
mie Ruskie i Podlasie, składała się z l lstu. Województwi
idących porządkiem następującym:
I) Krakowskie;
2) Sandomirskie;
3) Kijowskie;
4) Ruskie;
5) Wołyńskie;
6) Podolskie;
7) Lubelskie;
8) Bełzkie;
9) Podlaskie;
I O) Bracławskie-;
\.
11) Województwo Czerniechowskie; lubo że te od
roku 1686 odpadło było do Rossyi.
Do wojewód�twa Krakowskiego i:i.alezało księztwo
Siewierskie, w roku 1443. od Szl�z�a przykupione, któ
re/o panem i rządcą mianował się biijkup Krakowski„
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Prowlncya Litewska składała się z 1.0 wcjewó'dztw,.
idąoyoh porządkiem nastę-pującym:
1) Wileńskie,
2) Trockie,
3) Księztwo Zmudźkie,
4) Smoleńslde, lubo ie te do Rossyi od�ad�o było,
ó) Połockie,
6) Nowogrodzkie,
7) Witepskie,
8) Brzeskie,
9) Mśoisławskie, podobnie jak Smoleńskie w wi.ęk·.
szćj części do Rossyi odpadłe,
IO) Mińskie.
Jedenaste Województwo składała mała CZQŚĆ l�flant.,,_
którą za należącą pospołu do korony i do Litwy u ważanop
W owym czasie Jedyną lennością państwa polskiego,
było księztwo Kurlanckie z Semigalią. i Fowiatem- - Pil-,
tynskim.

ll.dml�lstracya lu•aJu.
Dawniejsi królowie polscy sprawowali rządy saąi�
przez się., a w tedy kanclerze· ich i p_odskarbiqwie , �a:-..
wiadywali całą administracyą kraju , przy pomocy staro�
stów p·rowincyalnych, i kasztelanów zamkowych, a da
weiej jeszcze za pośrednictwe� Wojewo�Ó'f czyli Pala-:.
tynów książęcych.,
, Gdy później skarb krajo. wy oddzielony zą&tał od kró�.
lewskiego, Podskarbiowie stali się z urzędników królew
skich nad wornemi. Starostowie grodowi z�stąpili mJejsce
kasztelanów, których do s.e natu powołano, i' rząd, zmienił
form� administracyjną w kszta�t zbliżający się do postę
powania. sądowego. W roku 1613 ustanowiony był try
Jmnał skarbowr d� ściągni�nia zal-eg·ających podatków i.
do roztrząsania wszelkich pret_ensyów od skarbu i ��'
skarbu roszczonych, jako· też do obrachowania i do usta
Jrnwienfa długu krajoweg·o. - �rybunał · ten nic zasiadał,
,vszakże stale. Miał Hwe forum w .Radomiu. W roku 1764
us-tanowione były dwie �omissye skarbowe, koronna i Li.-
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tewska , które pod- prezydenóyą Podskarbich , zajmowały
się wszystkiemi przedmiotami 1inansowemi , handlowemi,
przemysłowemi, urządzeniem splawnoś'ci, utrzymaniem
kommunikacyi wewnętrznej, i zarządem dólłr nnrodowych;
tudzież regulacyą podatków; a w ogóle- wszelkim w11ły
wem i rorirnhodcm grosza publicznego.
Działanie tych kommissyów odbywało się po ozęści
w formie sądowej drogą po.zwów i wrroków, dla czego
też miały sądy swoje własne, w których każdy pozwany
bez względu na stan i godoonć odpowiadać był obowią
zany; po części w formie ad.ministraciJnej , co do poboru.
podatków, i wielorakich regaliów n. p. cła, st�pla, lote
ryi, sprzedaży soli i tabaki i t. p.
Rozciągłość władzy policyjl)ej opisana była prawa-.
JJli tylko względnie rezydencyi królewskiej. Władzę tę
sprawowali marszałkowie koronni , z atrybucyami najob
szerniejszemi, i mieli po temu jorysdykcyą od siebie tylko
zawisłą. W kraju działanie policyjne względnie szlachty
odbywało się w formie s,dowej, i dopełniane było pr7.e?i
;rody i trybunały; względnie mieszc�an prze� sądy muni
orpalne, względnie ludu wiejski�go przez właścicieli dóbr
ziemskich. A nłatwio�e było �naoznie 1,rzez · istniejące.
stosunki poddRńCZ(i, które mieściły wszelką zwięrżubność
nad ,włościanami w ręku dziedziców ziemi, zac�em pil�
ąość nad ich sprawo,vanieąi była bpska i dora�na. Po�
licya w miastac� 1':rólewskicb w przedmiotach rzeczpwycq
powier:,;on:1 została w roku 1768 ustanowionym kominis
syom dobrego porządku (hqni ordinis) które działały w
formie admini&tracyjnej bez -µjmy wszakże powadze stł'
rościl1skiej.
Co do admini&tracyi spraw wewnętrznyołt działają�
�ej be.zpośrednio przez podwładnych urzędników cywil�
,nych, takiej w Polszcze nie znano. ,- Jedni tyl{{o Pod
wojewoclzQwie mieli atrybucye· do takiego'-porządku rze
()ZY nieco zbliio.ne, P.Od względem wag miar, i stanowie�
:pia ceny nie�tórycb pr�edmiotów.
Administracya wojskowa dawnićj przez Hetmanów
łilprawownna, oddana została w roku. 1764 dwóm kommis
ę;yom wojskowym, koronnej i Litewskiej , a w roku 1776
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przeszła niemal całkiem pod władzę-- departamentu woj
skowego, w ·radzie· nieustającej:
Zawiązkiem wychowania publicznego w Polszcze
były klasztory , zwłaszcza �akonu Benedyktyńskiego w
koronie , a Bazyliańsk!ego na Rusi. Kazimierz Wielki
konoentrująó prze�miot oświecenia narododowego w sto
licy kraju, załozył szkołę główną Krakowską, któ.rą Wła�
dysław Jagiełło ostatecznie Ul"/.ądził, oddając pod jej do
zór inne szkoły , dla czege te:6 znaczniejsz'c nazywały.
się koloniami wszechnicy Krakowskiej; bliższy 11a1l niemi
dozór powierzony był biskupom i rekto1·om · duchownym.
Uskarzały się wszakże stany przed Zyg·muntem Augustem
na zaniedbanie wychowania publiczneg·o, zaczem też do�
magały się od Henryka Walezego lepszeg·o urzil:'1 z cni!,.
skademij Krakowskiej , i taki to stan rzeczy spowodował
kardynała Hozyusza, biskupa Warmińskiego, że s1-koły
w B_runsbergu X. X. Jezuitom w zawiadywanie oddał , a.
. Steftina Bi1torego że akademią w Wilnie pod zarządem
ich �gromadzenia ustanowi�: Zyg·munt Ili. 11rzcniósł n11,
nie całe niemal wychowanie publimrne. \Vładysław IV.
zaś ,spro"·a\lził do kraju_ Pijarów „ których prace około.
diwignienia edu�acyi, będą wiecznie J>amiętnemi. Klęski
których kraj doznał za Jana Kazimierza, nieECpokojnc lata
panowania M;chała Wiśniowieckiego , i Jana Sobieskiego,
, bur'Zlhve pierwiastki pano.wan.ia Augusta II. i otretwia
łość która owładła była naród pod rządem .obu �rólów z
domo Saskiego , wywarły wpływ najszkodliwszy na wy
chownnie publio7,�e. Powszechnemu, upadkowi nauk �a-·
radzono dopiero w roku 1773 przez ustanowienie kommis.
syi edukacyjnej, która mając sobie oddane w zawiadywa
nie wszystkie bez wyłączenia szkoły, i fundusze po uchy
lonem, zgl'Omad�eniu X. X. Jezuitów, z powszechn.em za...,
dowoleniem edukacyą powszechną uporządkowała i potl
niosła, nadając jej przedewszystkiem cel użytec?.ioy. Kom
missya ta porównana z najwy.ższemi w kraja magistratu„
rami działała dwojako; to Jest trybem administracyj,ncm.
w czćm dotykało r�kół i nauk, sądowym w przedmiooio
funduszów pod zarząd jej oddanych.
Były wszakże .sądy szkolne sprawująct'l jurysrlykcy,
111� oso bi- nauoliyoielów, studentów i tąk -�wany.eh Żaków a
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naprzód przea przywilej Włatlyslawa J11gicłły · 7, roku 1.400
u.stanowione co do akademij KrskP.Wskiej, później do jej
koloniÓw,, a W> końcu fło wszystkich szkÓł pod zwierzch
niCZ'ł władzą rektora Kr�kowskiego rozciągnięte.

Przyjęcie formy sądowej we wszystkich działanh1ch
władz rządowych, ugruntowane na tej zasadzie, że 'szla
chta or lpowiada tylko przed sądami i w skutek pozwów
legalnie wydanych, posłużyło do niezmiernego rozgałę
y,ienia sądownictwa; zaczem wydzinł sądowy był pomię
dzy włarłzami krajowemi najważniejszym, i zostępował
w wielu rzeczach administracyą.
P.ierwszemi z porządku r;i11dami były te, które spra-..
wowali kanclerze w zastępstwie króla' uwa'żanego za
' najwyższego w kraju · sę1Jziego. Zygmunt August· lubo
znużony sądzeniem, niechciał przecie zezwolić na usta
nowienie ,trybunnłu najwyższego, u·patrując w tćm ubli
żenie prawom korony, ale poruczył je kanclerzom, z cze
go sądy ich przybrały nazwisko Zadwornych, jako przy
dworze·. odbywających się,' Królewskich, ,że były jurysdyk
cyą namiestniczą władzy sądowej królewskiej, i Assesor
skich :r, przyczyny· że zasiadali w nich w znaczeniu asses
sorów, referendar�e, regenci i sekretarze koronni; tudziet
sssessorowic z senatu, z urzędpików koronnych i ze sta
nu rycerskiego wyznaczeni, Do sądi.Sw assessorskich od
których nic było odwołania, należały we.dług prawa 1764
roku, sprawy przychodzące z appellacyi od są�ó� miast
królewskich; sprswy 1iskalne, o uznanie przywilejów na
dobra; o g·rnnice między własnością królewską i szlach�o
ką; o ,b:icsięciny; i o preagrawacye starostów; sprawy
o expulsyą gwałtowną z dóbr, i inne rodzaju tego wy
stępki; sprawy kryminalne Judzi jut U"\ięzionycb ; spp1_
wy dyssydentó,t,; sprawy o dłagi, o komorne, i z reskryp
tów na kommissye. Sprawy Judzi uJ>ogich_ (Miserabilium)
z dodaniem im. obrońcy z urzędu..
. Drugiemi z p.orządku były sądy· referendarskie tak
zwane, że w nich prezydowali . referendarze koronni.
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\V tych sąc1ac� ��RiadaP kustosz, regenci I metry'kańci
koronni, nsleżały 19 ;� sprawy Juris Colonarii J to
jest poddanych dóbr królewskich przeciw ich dzierzaw
com; sprswy o wybraniectwa., o sołtystwa, o lemaństwa,
i w ogóle wszystkie te które odnosiły się do poddanych
dóbr królewskich.
Najwyższą władzą sądową dla sdacbty były trybu
nsły koronny i Litewski, które nftstały w bezkrólewiu po
smierci Zygmunta Augusta.. Trybunał koronny złożony
był z dziewięciu deputatów duchoynycb od kapituł , i z;
21 deputatów świeckich obieranych na sejmikach, i zo
stswnł poił przewodnictwem Prezydent11. ducho,Ynego i
muszałka świeckiego; odbywał do roku dwie kndencye,
jedną w Piotrkowie, .drugą w Lublinie. rrrybnnał Litew
ski składał się z 46 deputatów i sądził po kolei w wn ...
nic i w Grodnie; do spraw duchownych mi.al osobnych
deputatów duchownych.
Do trybunnłów tych szły wszystkie sprawy stanu
szlacheckiego cywilne i kryminaln...e, z odwołania od wy-·
roków sądów Podkomorskich, Ziemskich i Grodzkich.
Sądy Podkomorskie rozpoznawały sprawy granic.1;ne
międ1r.y szlaclHą. Sądy ziemskie ro�8tnr,ygały wszelkie
sprawy ziemiańskie, które nie były wyraf.nem prawem
uwłaszczone sądom grodzkim, a w rzeczach których war
tość nie pr1:eoho,tziła 500 złotych sęd?.iły oi;.tatecznie.
Sądy Grodzkie wyrokowały w i;;prawnch kry_minnl
nych w ogóle, a w cywilnych w przedmiocie rlługów, wy
konani I\ testamentów i opieki; a nadto przy sądach tych
była eksekucya wyrokÓlV, przez wszystkie inne juryscJyk
cye wydanych.
Bdy nadto sądy pograniczne ustanowione w myśl
trnktatów do rozwią1r.ywania. sporÓ\V między pol1danemi
JlOlElkiemi a rossyjskiemi i tureckiemi. Tudzież sądi woj
skowe. Znpisywanie się na sąd polubowny (Kompromis)
nawet z wyrzeczeniem się prawa appellacyi, było każde
mu do woli zostawione.
Co do miast te miały swoje forum własne dwojakie,
do rzeczy cywilnych w sądach radzieckich w których 7,a
siadłlł burmistrz z rnjchmi m�yli rndnemi; do rzeczy kry
minaloyob w sądach wójtowskich, w których zasiadnł wójt

z ławnikami ;- tudzież sądy potoczne do spraw pCUJlniej
szych. Appellaoya od sądów miejskich szł3 do sądu z�
dwornego. Exekocya ich wyroków odbywała się w miej
scu za pomocą pachołków miejskic,h, i rozci:1gała się nie
kiedy do użycia prawa miecza, które niektórym miastom
było dozwolone. Większa część miast sąd:1.;iła się pra
wem Magdeburskim; Pruskie i Mazowieckie sądziły się
prawem Chełmh1skim.
Wyjętemi byli z pod władzy sądó'n· miejskich żydzi
w miastach kr'Ólewskiąh osiedli, którzy w koronie jurys
dykcii Wojewodzińskiej, w Litwie i na Wołyniu Staro
śchiskiej podlegali' z wolną appell�cią do assessorii w
sprawach przenoszących złotych sto. W rzeczach kry
minalnych podlegali sądom Grodzkim; ci zaś żydzy któ
rzy siedzieli w miastach szlacheckich·, podlegali tejże
zwierżcbnośoi co inni ich mieszka11cy.

Prawo eywllne.
Prswa cywilnego czyli kodeksu praw obywatelskich
osobno spisanego nie miały obie, prowincye koronne. Za
czem w· processach i przy wymiarze sprawiedliwości
przez sądy , szukać potrzeba było w ogólnym zbiorze u
staw krajowych a nawet w prejudykatach i w zwycza
jach, rozwiązania przedmiotu przycho,d7,ąceg·o pod rozpo
znanie, co niezmiernie utrudzało działanie sądów. Niedo
godności tej zaradzic chciał Stanisław August, powie
rzając Andrzejowi Zamojskiemu ułożenie księgi praw oby
watelskich, aliści tę sejm roku 1780 odbyty nieprzyjął, a
tak stan rzeczy istniejący utrzymał się. - Księztwo Li
tewskie miało ows:1.em swój statut sądowy, jeszcze w ro
ku 1588 wprowadzony, i po trzy kroć poprawiony, któ
rym co do postępownnia w sądzie (procęss·u) rządziły się
fakże Województwa Kijowskie,\. Bracławskie i Wołyńskie.
Podobnież prowincya P·ruska miała swój kodex sądowy,
pod nazwiskiem Jus tęrrestre) a księ�..twa Mazowieckie i
Podlasie używały niektórych w postępowaniu sądowem
szczeg·óJnych form, zwai::iych Consuetudines, albo EJ)
cepta. Miasta jak. wyżej powiedziano było, sądziły się
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jedne prawem Magdeourskim drugie prawem Chełmiń
skim, a w mniejszej liczbie szlacheckich, prawem pospo
litem czyli krajowem. Zachodziła też niekiedy potrzeba
uc1awnnia się .w biegu spraw obywatelskich, do prawa
kanonicznego, z przyczyny niedostateczności ·prawa cy
wilnego.
Prawa karne \V prowinoyach koronnych ulegały tej
samćj co cywilne niedogodności, we względzie zebrania
icb w jeden kodex: Co do postępowania sądowego w
przedmiotach kryminalnych potocznych, czyli mniejszej
wag·i , istniała ta szczeg·ólna regu'ła , że oskarzycielem
przeciw szlachcicowi mógł być tylko szlachcic. Docho
dzenie z ur.zędu przez Instygatorów nie zawsze też
miało miejsce. Uwięzienie szlachcica o występek obwi11ionego, jeżeli nie był przy spełnieniu zbrodni schwyta
ny, podlegało zasadzie wyrażonćj w prawach karrlynnl
nych w tych słowach:· Neminem captivabimus, nisi jure
victum. Wiele też b)1ło wypadków w których prawa te
w miejsce kar cielesnych stanowiły grzywny czyli opłaty,
a sam porządek wieżowy czyli wtęzienuy był względem
szlachty do zbytku niemnl ułagodzony. Pr,;eciwnie działo
się w sądownictwie miejskim, zac�ćm widziano potrzebę
odebrania niektórym miastom miecza. . Prawo zu pełnego
ułaskawienia winowajców przez listy żelazne, które mie
ściło się 1.. razu międ1..y prerogntywy korony upadło z mrn
sem, zaczem istniały tylko glejty (Literae sah:i conditc
tu"s) zabe:;q iec�ające winowajcę na czas rozprawy, i listy
Jitris Regfi, czyli moratoryjne zawi'.3szając� �xekuoyza
wypłaty dlugó,v, w przypadkach g·wałtownych i tych
które zowią elemcntarnemi.
Kodexn administrncyjnego nie znano w -rolszczc;
11rawa fiskftlne i porządkowe zmieniały się w miarę 7,n
chodzącćj potrzeby , a mieściły się bez żadnego· stałego
związku, pomiędzy inuemi.
Prawo wojskowe , szczeg·ólniej ścisłe, miało swe
wykonanie w sądach właściwych wojennych,' zwanych
Jfriegsrecht, z appeJlacyą dawniej do Hetrr.anów, a pó
.żnićj do departamentu wojskowego, w radzie nieusta
jącej.
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Stosunki polHycEne z pa41maml
olteeml.
W pierwszych wiekach istnienia Monarchij polskiej,
królowie sami zawierali wszystkie umowy tyczące się c.,
łości kraju i stosunków ościennych. W roku 1454 sta
nęło po raz pierwszy prawo, policzające moc wydawania
,�ojny i zawierania pokoju między przedmioty Status,
które wymagają jednomyślnie na sejmach. Przytrafiły się
wszakże zboczenia od tej zasady spowodowane nagłością
wypadków, ale wynikłe z tąd czynności przedstawiali
królowie stanom sejmującym do potwierdzenia. Według
praw późniejszych traktaty pokoju , wsielkle sojusze i
związki z postronnemi państwami, nie były inaczej za
wierane, tylko powagą stanów sejmujących; traktaty h3n
dlowe zaś umawiać mógł według ustawy z roku 1776
�ról łącznie z radt nieustając1.
Z takiego ograniczenia prerogat1iw korony co do
�tosun ków postronnych , wynikło , że prawo wy�rawiania
poselstw które należało zawsze d� króla, zmienione zo
etało przy układaniu paktów z Henrykiem Walezym w ten
,sposób , iż odtąd król poselstw wysyłać nie będzie be�
dołożenia się rad obojr-a. narodów , zaczem poselstwa
1Viększe wyznaczane były t_ylko z rozporządzenia sejmu,
a mniejsze za .radia senatu.
Według konstytucyi z roku 1775 przepisywała rada
mieustająca Instrukcye dla posłów i rezydentów polskich
Ea granicą, a według ustawy z roku 1778 sami tylko
polacy, z zupełnem wąłączeniem cudzoziemoow do mis
i;yjów postronnych używani być mogli.
Posłowie obcy mający zlecenie bezpośrednio do kró
la , słuchani byli 'na radzie senatu. Jeżeli zaś wysłani
llyli do króla i rzeczypospolitej, słuchani byli na sejmie;
do układania eię z niemi wyznaczały etany delegaoye
pełnomocne. Dwa tylko stany z pominięcięm króla (bez
królewie wyjąwszy) posłów zagranicznych .słuch�ć nie
IDogły.
Służyło dawniej za zasadę, że poselstwa zngrani
Hne maj, cel dorażny, po osiągnięciu któlftgo tracą ewe
•naezenie l opiekę należącą li prawa narodów, catem roł5
"•ieje �ÓI, Polak. loJn IL
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�ydencyi trwałej w kraju mieć nie powinny , a tem bar
dziej na sejmach _znajdqwać się nie mogą. Zasada ta
wszakże już od czasu panowania Augusta II. snacznie
�modyfikowaną została, a potem w zupełne poszła zapo
mnienie.
Posłowie Od· Chana Tatarskiego , tudzież Tureccy, a
tlawnićj i Rossyjscy , utrzymani byli kosztem skarbu ko
ronnego, przez cały czas bawienia się swojego w Polszcze.
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